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Концепция за екипа и екипните характеристики

 Въведение
Актуалността на темата на настоящото 

изследване произтича от важното значение на 
екипния подход за съвременните организации. 
Голяма част от тях не само разглеждат, но и 
прилагат екипния подход като ключова 

[73; 188], [70; 428]организационна стратегия .
Целта на студията е да представи една 

авторска концепция за екипа и неговите 
характеристики за целите на контрола на екипи в 
организацията. Чрез концепцията се дефинира 
обекта на модел за контрол върху представянето 
на екипите в организацията. Концепцията се 
основава на класически и съвременни 
постижения на редица управленски, социални и 
психологически науки: организационно 
поведение, управление на човешките ресурси, 
комуникации в управлението, обща и 
организационна психология.

Студията е разработена в две части. В 
първата част е представено авторското схващане 
за същността на екипа. Във втората част са 
изяснени характеристиките, чрез които се 
описва екипът за целите на контрола върху 
неговото представяне.

1. Същност на екипа
В научната литература са известни 

различни дефиниции на понятието “екип”. Често 
цитирано е определението на Каценбах и Смит. 
Те дефинират екипа като малка група от хора с 
допълващи се умения, с общи намерения, цели и 
подход, за които носят колективна (съвместна) 

[40; 45]
отговорност . Близки до това схващане са 
определенията за екип на Паркър, Каменов и 
Хаджиев. Каменов и Хаджиев определят екипа 

като малка група от хора с допълнителни 
умения, които са свързани пряко при 
постигането на специфични общи цели, 
уникални резултати и организационно 
съвършенство чрез подход, за който се държат 

[42; 32]
взаимно отговорни . Паркър счита, че екипът 
е група от хора с висока степен на взаимна 
зависимост, насочена към постигане на цел или 

[62; 16]
изпълнение на задача . 

Екипът е дефиниран чрез неговите 
основни характеристики от редица автори 
(Кандула, Кузманова, Александрова, Мирчев, 
Миронова, Радев, Бърнс, Брадли, Уейнър и 
други). Кандула определя екипа като група от 
хора, които си сътрудничат чрез специфичните 
си умения за постигане на общи цели по най-

[44;  115]ефикасния начин . Според Мирчев, 
Миронова и Радев екипът е група от хора, за 
която са налице две характеристики: обща цел и 
взаимна зависимост между хората при 

[59; 142]
изпълнението на техните работни задачи . 
Кузманова и Александрова разглеждат екипа 
като вид група, която се формира по специален 
повод, нейните участници са съпричастни към 
постигането на някаква обща цел, като работят 
съвместно и високо координирано за нейното 

[47; 77]
постигане . Бърнс, Брадли и Уейнър 
дефинират екипа като група, която има цел, 
структура, специфични процеси и лидерство[16; 
125]. Някои автори свързват екипа с група, чиято 
най-важна характеристика е взаимната 

[30; 9], [6; 449], [78], [77]зависимост между членовете й .
По-различна конц епция за екипа  

представят Харизанова, Обер, Коен и Бейли. 
Тези автори разглеждат екипа като общност, 
която се формира на основата на ценности. Коен 
и Бейли определят екипа като набор от 
индивиди, които са взаимно зависими в своята 
дейност, споделят ценности и отговорности за 
резултати, управляват техните взаимо-
отношения и които се самоопределят, както и се 
възприемат от външните субекти, като малка 

[23; 240]
социална общност . Според Харизанова 
екипът е социална общност от определен брой 
индивиди по отношение на тяхната роля и 

[33; 179]
статус . Тези индивиди споделят ценности и 
норми, които вдъхновяват поведението им за 

[33; 179]
всичко, отнасящо се до живота на екипа . 

[7; 248]:
Обер характеризира екипа по следния начин  
1) Членовете на екипа трябва да бъдат 
обединени от обща цел; 2) Структурата на 
ролите и статуса трябва да посочват тяхната 

Концепция за екипа и 
екипните 
характеристики

проф. д-р Мая Ламбовска

Университет за национално и 

световно стопанство - София
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професионална диференциация; 3) Членовете 
на екипа се подчиняват на възприетите от тях 
норми на поведение; 4) Сплотеността на 
членовете показва степента на съвпадение на 
мнения, оценки и позиции по отношение на 
обекти и проблеми, най-значими за тях; 5) 
Колективна отговорност на членовете на екипа.

Схващането на автора на студията за 
същността на понятието “екип” е най-близо до 
това на Харизанова и Обер. На първо място, 
авторът споделя идеята, че екипът трябва да се 
разглежда преди всичко като социална общност. 
Схващането е в контекста на естеството и 
важността на социалните отношения за тази 
общност. Социалните отношения в екипа го 
и д е н т и ф и ц и р ат  к ат о  с а м о с т о я т е л н а  
организационна форма. На второ място, според 
автора на студията фундаментът на социалните 
отношения в екипа са целите и ценностите, 
които се споделят от членовете на екипа. 
Именно споделените ценности и цели са онези 
характеристики на екипа, които го отличават от 
най -близкат а  организационна  форма  

[33; 179]
“групата” . В този ред на мисли понятието 
“екип” се разбира в настоящата концепция 
като социална общност, в която индивидите 
са обединени на основата на общи цели и 
ценности.

Екипът се описва чрез неговите 
характеристики.

2. Характеристики на екипа
Авторът на студията класифицира 

характеристиките на екипа в три групи (вж. 
фиг. 1): 

1.Характеристики на формиране на екипа;
2.Характеристики на дейността на екипа; 

и
3.Характеристики на резултатите на 

екипа.

Фигура 1.Характеристики на екипа за 
концепцията от студията

Авторската идея за групите, в които са 
систематизирани характеристиките на екипа, се 
основава на концепцията на Маргерисон и 

[52])
МакКан (вж.  за детерминантите на 
ефективността на групите (респ. екипите в 
настоящия контекст). Според тези автори 
ефективността на работа на групите (респ. 
екипите) зависи от три групи фактори: фактори 

на “входа” на системата, фактори, свързани с 
работата на системата и фактори на “изхода” на 

[52; 117]системата . В настоящия контекст факторите 
на “входа” на системата се асоциират с 
характеристиките на формиране на екипа, 
факторите, свързани с работата на системата – с 
характеристиките на дейността на екипа, 
факторите на “изхода” на системата – с 
характеристиките на резултатите на екипа.

За целите на контрола върху предста-
вянето на екипите групите, в които са 
систематизирани характеристиките на екипа се 
разглеждат като входящи променливи на модела 
за контрол на екипи, а характеристиките на 
екипа - с контролируемите показатели по 
входящите променливи на модела.

2.1. Характеристики на формиране на 
екипа

Характеристиките на формиране на 
екипа се определят в настоящата концепция 
като:

·  Ясно дефинирани цели и задачи; и
·  Структурни характеристики на екипа, в 

т.ч.:
-  Размер на екипа;
-  Състав на екипа;
-  Роли и статус в екипа; и
-  Норми на екипа.
Целите на екипа са основна негова харак-

теристика. Това е една от характеристиките, 
[34; 298]

която отличава екипа от групата . Целите 
[34; 298], [1; 24], [38; 272]

трябва да са общи за целия екип . 
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Концепция за екипа и екипните характеристики

Членовете на екипа трябва да са запознати с 
[2; 11], [62; 33], [37; целите на екипа и да ги възприемат

177], [82; 6, 38]. Важна предпоставка за успешното 
представяне на екипа е неговите цели и задачите 
на отделните членове да бъдат ясно 

[2; 11], [59; 158], [1; 24], [41; 158], [25; 32]
дефинирани . В научната 
литература се посочват два основни критерия за 
яснота на целите и задачите. Първият критерий е 
еднаквото разбиране на членовете за общите 

[1; 25]
цели на екипа . Вторият критерий е 

[1; 25], [82; 
възможността за измерване на резултатите
38, 79], [38; 272-273]

, т.е. наличието на количествено 
представени стандарти за степен на постигане 
на целите. Ролята на такива стандарти за целите 
на контрола върху представянето на екипите 
играят оценките за възможните състояния от 
скалите на резултативните променливи от 
едноименния модел за контрол на екипи.

Размерът на екипа се свързва с броя на 
неговите членове. Авторите в областта на 
организационното поведение посочват различен 
оптимален размер на екипа. Белбин счита, че 
оптималният екип се състои от девет човека във 
връзка с разпределението на ролите между 

[56; 108]
отделните членове . Повечето автори се 
обединяват около схващането за идеален екип от 

[63; 263], [57; 368]
пет човека . В контекста на контрола 
върху представянето на екипите представлява 
интерес връзката между размера на екипа и 
негово представяне. В научната литература са 
известни две основни схващания по този 
въпрос. Последователите на първото схващане 
твърдят, че твърде малкият и твърде големият 
брой на членовете на екипа влошават неговото 

[23]
представяне . Според второто схващане 
(наричано “правилото на палеца”) размерът на 
екипа трябва да включва минималния 
възможен брой членове, които са необходими за 

[31; 317]реализацията на целите . Авторът на 
студията подкрепя второто схващане като освен 
това счита, че размерът на екипа трябва да 
бъде съобразен със състава на екипа, задачите 
и ролите на неговите членове.

Съставът на екипа включва членовете на 
екипа.  Авторът на  студията споделя 
разбирането, че съставът на екипа се формира 
като комбинация от индивиди с допълващи се 

[2; 12, 24], [1; 23], [82; 5-6]
умения, компетентност и опит . 
Съчетаването на уменията се асоциира с избор 
на членове с разнообразна, но подходяща 
квалификация за изпълнение на задачите на 

[34; 300]
екипа . Чрез съчетаването се постига 

колективно привнасяне на ключови умения и 
компетентност в усилието за постигане на 

[1; 23, 31, 33]
общите цели . Подборът на състав с 
подходящия набор от умения и компетентност 
предполага оценяване на два етапа. На първия 
етап се изследват изискуемите резултати от 
екипа, определят се дейностите, които биха 
създали тези резултати и се преценява какви са 
необходимите умения за извършване на 

[1; 44-45]дейностите . Вторият етап от оценяването 
на уменията се свързва с намирането на 
индивиди с подходящите (изискуемите) умения 
за извършване на дейностите или с потенциал за 

[1; 45-46], [2; 20]развиване на тези умения . Подходящите 
умения са от различно естество – експертно, 
умения за решаване на проблеми и вземане на 
решения, междуличностни умения (умения за 

[1; 46], [2; 21, 24]работа в екип), организационни умения . 
По отношение естеството на подходящите 
умения авторът на студията подкрепя 
становището на Ползър, че при отсъствие на 
експертни умения екипът не може да 
функционира и следователно не може да 

[64; 6-7]
постигне своите цели . Това схващане не 
означава фокусиране единствено върху 
експертните умения за сметка на останалите 
видове умения и не предполага отстъпление от 
концепцията за постигане на подходящ баланс 
от умения и компетентност в екипа.

Авторът на студията разглежда като 
взаимно свързани структурните фактори “роли в 

[63; 155]екипа” и “статус в екипа” (вж. ). В 
социалната психология същността на понятието 
“роля” се определя като съвкупност от 
поведения, които се очакват от личността в 
процеса на съвместната й дейност с другите 

[63; 155]личности . В научната литература по 
организационно поведение и управление на 
човешките ресурси са известни два типа 
класификации на ролите в екипа. Първата 
класификация е от гл. т. на ролевото развитие. В 
съответствие с нея съществуват четири вида 

[33; 231]
роли : очаквана роля, изпратена роля, 

1
разбрана роля и осъществявана роля . Втората 

1  Според Харизанова “очакваната роля” е тази, която членовете на 
екипа очакват да реализира даден член на екипа; “изпратената 
роля” се свързва с начина, по който членовете на екипа определят 
очакваната роля на всеки член на екипа; “разбраната роля” се 
асоциира с начина, по който индивидът осъзнава “изпратената 
роля”; “осъществяваната роля” е тази, чрез която индивидът 
въздейства върху бъдещите очаквания на екипа[33; 231].
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класификация е от гл. т. на предназначението на 
ролите в екипа. По този критерий в литературата 

2
са известни много различни класификации . 
Според автора на студията от гл. т. на втория 
признак за класификация екипните роли са 
функционални и социални. Функционалните 
роли произтичат от дейностите, които членовете 
на екипа изпълняват и следователно са свързани 
преди всичко с тяхната квалификация и 
компетентност. Социалните роли могат да се 
определят като съвкупности от поведения, които 
се очакват от членовете на екипа от страна на 

[37; 195]останалите членове на екипа . Социалните 
роли са натоварени с очаквания за начин на 
взаимодействие и поведение в общността на 
екипа. Ролите в екипа трябва да са ясно 

[62; 33], [82; 37] [41; 164]разпределени , балансирани , по 
възможност да съответстват на характера, 
уменията и квалификацията на членовете на 

[34; 302], [82; 5, 32, 37]
екипа и да се възприемат от тях . 

Статусът в екипа се класифицира на 
[37; 188-189]

формален и социален . Формалният статус 
се свързва със съвкупността от права и 
задължения, произтичащи от заеманата 

[37; 188]
длъжност в организацията . Социалният 
статус се определя като социалният ранг на 

[63;  159]
личността в екипа . По-детайлното 
определение на социалния статус го асоциира с 
относителния ранг на индивида и оценката за 

[37; 189]
индивида от страна на екипа . Статусната 
структура трябва да е ясна и да се възприема 

[63; 161], [82; 7-8, 33]от членовете на екипа .
Ролевата структура и статусната 

структура на екипа не са постоянни. Те следва 
да се променят в съответствие с необхо-

[34; 302], [2; 20]димостта и етапите на развитие на екипа .
Нормите на екипа се определят като 

очаквани модели на поведение, които са 
формално или неформално установени от 

[39]екипа . Те моделират поведението и улесняват 
взаимодействието в екипа чрез дефиниране на 
очаквани или приети начини на реакция в 

[37; 214-215]определени ситуации . Нормите се отнасят 
единствено за поведенчески модели, които се 

[32]считат за важни от повечето членове на екипа . 
Нормите трябва да се приемат от членовете 

[1; 80], [65; 97]на екипа . В този смисъл нормите е 
необходимо да се формират чрез консенсус или 

[65; 97]споразумение . Нормите се основават на 
[65; 97]

ценностите на екипа , както и формират 
[33; 181]

ценности . След като се възприемат, нормите 
[33; 181]

стават задължителни за екипа . Нормите 
[1; 80], [16; 139]

трябва да са ясни и лаконични . 
Членовете  на  екипа  трябва  да  са  
информирани за санкциите /стимулите при 

[57; 449]
нарушаване/ спазване на нормите на екипа .

2.2. Характеристики на дейността на 
екипа

Характеристиките на дейността на 
екипа се определят в настоящата концепция 
като:

· Характеристики на екипния процес, в 
т.ч.:

- Систематичност и гъвкавост на екипните 
процеси и процедури;

- Вземане на решения от екипа (в т.ч. 
преодоляване на конфликти и толерантност към 
различията в екипа);

-   Сътрудничество в екипа;
-   Ефективност на комуникациите в екипа;
·  Междуличностна динамика на екипа, в 

т.ч.:
-   Атмосфера в екипа;
-   Сплотеност;
-   Подкрепа (съпричастност);
-   Доверие;
·   Лидерство ;
·   Споделени ценности;
·   Ангажираност на членовете на екипа.
Екипният процес се определя като 

последователност от модели (еталони, схеми) за 
извършване на дейности и за взаимодействие 

[37; 196], [16; 145]между членовете на екипа . Като екипни 
процеси в научната литература се разглеждат 
вземането на решения в екипа, преодоляването 
на конфликти, комуникациите и организирането 

[37; 196], [41; 166], [16; 145]на дейността на екипа . Според 
автора на студията основните характеристики на 
екипните процеси и процедури са систе-
матично ст,  гъвкаво ст,  ефективно ст и 
сътрудничество между членовете на екипа при 
реализация на процесите. Гъвкавостта на 
екипните процеси и процедури се разглежда 

2 Белбин различава два типа роли – функционални (в т.ч. 
интелектуални и свързани с дейността) и социални, които 
намират израз в девет конкретни роли[14; 350] (вж. [56]). Бейлз 
дефинира две групи роли: проблемно ориентирани (целеви) и 
социално ориентирани роли (вж. [8]). Хофман класифицира 
ролите в три групи: роли, ориентирани към целите, роли, 
ориентирани към отношенията и роли, идентифициращи 
собствените интереси[44; 123-124]. Харизанова разглежда 
четиринадесет роли като начин на поведение, разпределени в три 
направления[34; 302]. Каменов и Хаджиев различават седем роли 
без да ги класифицират в групи[41; 164]. Мирчев обособява 
формални и неформални роли[59; 144].
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Концепция за екипа и екипните характеристики

като ключов фактор за представянето на екипите 
[41; 166], [82; 6]в условия на неопределеност . Екипната 

структура и екипните процеси са взаимно 
[37; 196]

свързани и си оказват влияние . Екипните 
процеси трябва да са насочени към постигане 

[82; 7], [1; 112-113]
на целите на екипа . Съдържанието и 
последователността на екипните процеси и 

 
процедури е необходимо да са ясно определени
[41; 166], [82; 6]

. Развитието на екипа и промените в 
средата предполагат преразглеждане на 

[41; 166], [2; 30]
екипните процеси и процедури . 

Процесите на вземане на решения и 
преодоляване на конфликти в екипа се 
определят от някои автори като ключови 
характеристики на екипа и предпоставки за 

[2; 33], [59; 158]успешното му представяне . Механизмът 
на вземане на решения е необходимо да се 
уточни още в самото начало на функциониране 

[1; 65]на екипа . Той може да е различен за 
[16; 147-148]отделните видове решения , класифи-

цирани по различни критерии (например 
“важност”, “срочност”, “рутина”). Независимо 
от естеството на решенията, механизмът за 
вземането им трябва да е ясно определен и да се 

[1; 63]
възприема от членовете на екипа . 
Основните подходи за вземане на решение, 
които се разглеждат в научната литература, са: 
вот на мнозинството, консенсус, решение на 
малка (експертна) група и решение на 

[1; 65], [16; 147-148], [2; 34]
ръководителя след обсъждане . 
Освен посочените по-горе, в студията се 
възприемат следните основни принципи за 
вземане на решения от екипа: “Решения, 

[16; 148]
основани на цялата налична информация” ; 
“Участие на възможно най-много членове на 

[1; 65], [59; 158], [2; 35], [62; 33], [65; 101], [22; 144]екипа” ; “Толерантност 
[1; 101-102], [2; 41], към различните гледни точки в екипа”

[82; 31, 40] [65; 101], [22; 144].
Преодоляването на конфликти в екипа 

се определя най-общо като управление на 
[59; 158]мнения и позиции, които са непримирими . В 

научната литература са известни пет основни 
подхода за управление на конфликти: 
конкуренция, сътрудничество, компромис, 

[75; 900]избягване и примиряване . Поведенческата 
теория определя конфликта като естествен 
феномен за всички групи и екипи, който 

[37; 560]
подпомага еволюционната промяна . 
Конфликтът се разглежда като средство за 
промяна на нормите и балансиране на 

[24; 137, 154]
интересите . Следователно конфликтът 
подпомага адаптацията на общността към 

[24; 137, 154]
променените условия . Привържениците 
на теорията на взаимодействието считат, че 
ефективното управление трябва да поддържа 
“правилното” равнище на конфликти като се 

[37; 560]
възползва от тях . Според автора на студията 
от особена  важност  з а  екипите  е  
способността на ръководителя /лидера да 

[41; 
превърне конфликта в средство за прогрес
166]

. На практика този ефект се предпоставя от 
способността на ръководителя/ лидера да избере 
и да приложи най-подходящия подход за 

[59; решаване на проблема в конкретната ситуация
158]. За успешното функциониране на екипа 

[82; 31-важно значение имат също така бързината
32], степента на решаване на конфликтите, 
както и удовлетвореността на участниците 

[2; 60-61], [22; 188]от постигнатите решения .
Сътрудничеството се дефинира най-

общо като систематично обединяване на 
[14; 380]

усилията за постигане на общите цели . 
Колкото по-голяма е интеграцията, толкова по-

[14; 380]
голяма е степента на сътрудничество . Една 
по-детайлна дефиниция определя сътрудни-
чеството в екипа като взаимодействие между 
участниците в екипа по повод изпълнението на 
обща задача, която изисква допълване на 

[59; 158], [38; 
поведенческите роли вместо конкуриране
256]

. Основните проявления на сътрудничеството 
[59; 74], [41; 166]

в екипа се свързват със : съвместна 
работа, споделяне на умения, идеи и 
информация, поставяне на интересите на екипа 
над личните, преотстъпване на ресурси на 
членовете на екипа и други прояви на 
алтруизъм. Инструментариумът за постигане на 
сътрудничество включва редовни срещи на 
членовете на екипа, връзки за комуникация, 

[59; 74]събирания и социални събития и други . В 
научната литература сътрудничеството в екипа 
се счита за предпочитана алтернатива в 
сравнение с конкуренцията, когато целта е по-
добро представяне и по-голяма произво-

 [14; 380-381]
дителност . Сътрудничеството е вид 
стратегия за преодоляване на конфликти 
(стратегията “печеля-печеля”), при която всички 

[37; 565]
страни в конфликта печелят . Някои автори 
(Мирчев, Миронова, Радев) разглеждат 

4
сътрудничеството като основа на синергията , 

4 Синергията се определя като по-голям резултат за дадена цялост, 
отколкото сумата от нейните елементи.  По отношение на 
групите/екипите синергията се определя като способността на 
групата/екипа да се представя по-добре в сравнение с членовете й/му с 

[37; 247]най-добри постижения .
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[59; 158]
характерна за някои групи и екипите .

Значимостта на комуникациите за 
функционирането и успешното представяне на 
екипа се определя като безспорна в научната 

[59; 159], [45; 72], [35; 168], [41; 168], [62; 46], [2; 38]
литература . 
Комуникацията се дефинира като обмен на 
информация между подател и получател, и 
възприемане на значението й от участващите 

[ 1 1 ;  1 2 0 ]
индивиди .  Ефективността на 
комуникациите в екипа се предпоставя от 

5комуникационните умения  на участниците в 
п р о ц е с а  и  о т  с т е п е н т а ,  в  к о я т о  
комуникационните средства и комуни-
кационните програми на екипа съответстват на 
неговите потребности. В прагматичен аспект 
авторите, изследващи екипните процеси, 
фокусират вниманието си върху няколко 
основни въпроса на комуникациите в екипа. На 
п ъ р во  м я с то ,  то ва  с а  въ п р о с и т е  з а  

[22; 144], [1; 117-118], [82; 7-8, 40]
информацията в екипа : кой и 
за какво използва информацията; информирани 
ли са членовете на екипа за дейността, 
проблемите и резултатите на екипа; членовете 
на екипа обменят ли с готовност информация 
помежду си; задържа ли се някаква информация; 
актуална и навременна ли е информацията; как и 
къде се съхранява информацията. На второ 
място, особено внимание се отделя на социално-
психологическите въпроси на общуването в 

[22; 144], [62; 33, 156], [82; 6], [2; 41], [35; 116-117, 120-121]
екипа : свободно ли 
се изразяват мненията в екипа; участват ли 
активно членовете в дейността на екипа; има ли 
скрити и несподелени проблеми в екипа; 
толерират ли се неформалните комуникации 
между членовете на екипа; какви са 
междуличностните отношения в екипа; какви са 
психологическите характеристики на екипа. На 
трето място, в научната литература се акцентира 
върху въпросите за съответствието между 
лидерския стил,  комуникационната 
структура и задачите на екипа (вж. [35; 123-
124], [37; 204-206]). 

Атмосферата в екипа е характеристика на 
междуличностната динамика на екипа. 
П о в е ч е т о  а в т о р и  в  о б л а с т т а  н а  
организационното поведение и управлението на 

човешките ресурси отбелязват важното 
значение на позитивната и творческа 
атмосфера като фактор за успешното 
представяне на екипа (вж. [59; 159], [35; 120], 
[2; 45], [22; 144], [62; 33], [43; 87]). Атмосферата 
в екипа се определя от различните автори като 

[ 6 2 ;  3 3 ,  5 6 ]с о ц и а л е н  к л и м ат ,  м о р а л н о -
[35; 121]

психологически климат , емоционален 
[ 5 9 ;  1 5 8 ]

градус .  Тя  формира  социално-
психологическата среда, в която екипът работи. 
Позитивната атмосфера в екипа се асоциира с 

[59; 158], [22; добри, близки и приятелски отношения
144] [62; 35]

, удоволствие от работата в екипа , наличие 
[62; 33]на приятна и неформална обстановка , 

[82; 32]
откритост , уважение между членовете на 

[59; 158]екипа , активно участие в работата на 
[59; 158]

екипа , чувства на признание към и 
[2; 45]значимост на членовете на екипа . Според 

автора на студията атмосферата в екипа е 
функция преди всичко на неформалната 
структура (отношения) на екипа. Според 
Харизанова неформалната структура се 
основава на междуличностните отношения в 
екипа, които са обусловени от психо-типовете на 

[35; 121]
членовете на екипа . 

С п л от е н о с т т а  с е  д е ф и н и р а  като  
характеристика на дадена общност, при което 
чувството на принадлежност към общността е 

 по-силно от индивидуалните различия и мотиви
[17], [18]; [61; 416]

. Според друго определение 
сплотеността е привлекателността на групата за 
нейните членове, която произтича от 
способността на групата да удовлетвори 

[4; 292]
потребностите на членовете на групата . В 
научната литература се различават два вида 
с п л о т е н о с т :  с о ц и о - е м о ц и о н а л н а  и  
и н с т р у м е н т а л н а  ( вж .  [ 1 0 ] ) .  С о ц и о -
емоционалната сплотеност се определя като 
чувство на принадлежност към общността, 
което се основава на емоционалната 
удовлетвореност на индивидите от участието им 

[14; 384]
в екипа . Инструменталната сплотеност 
се определя като чувство на принадлежност към 
общността, което произтича от взаимната 
зависимост на членовете на екипа във връзка с 
тяхната убеденост, че целта не може да се 

[14; 384]
постигне чрез самостоятелна действия . 
Някой автори обясняват сплотеността с броя и 
силата на взаимните позитивни отношения 

[51]между членовете на групата/ екипа . Картрайт 
разглежда сплотеността като функция от 

 5 Най-съществените комуникационните умения се описват като: 
възприятие и интерпретация, невербално поведение, отношение при 
слушане, обобщаване, задаване на въпроси, конкретизиране, 
даване/вземане на мнение, въпроси за изразяване на чувства, 

[28; 198-206]даване/получаване на обратна връзка, асертивно поведение .
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инициативността на групата, мотивацията, 
очакванията за резултатите, степента на 

[19; 92]сходство между членовете на групата . Шоу 
д е ф и н и р а  д е с е т  д е т е рм и н а н т и  н а  
сплотеността: хомогенност на екипа, зрялост 
на екипа, размер на екипа, комуникации между 
членовете на екипа, яснота на екипните цели, 
чувство за заплаха и конкуренция, лидерство 
(вж. [72]). В научната литература са известни 
различни виждания за ефектите на сплотеността 
върху останалите характеристики на екипа и 
неговото представяне. Според класическия 
модел за анализ на сплотеността на Картрайт по-
голямата сплотеност на групата (респ. екипа в 
настоящия контекст) рефлектира в по-голяма 
подкрепа между членовете на групата (респ. 
екипа), по-голяма власт на групата (респ. екипа) 
над отделните членове, по-активно участие и 
повече лоялност, по-голяма сигурност и по-
висока самооценка на членовете на групата 

[19; 107]
(респ. екипа) .

Друга характеристика на междуличностната 
динамика в екипа е подкрепата. Подкрепата е 
ключова предпоставка за изграждане на 

[1; 113]
сътрудничество в екипа . Подкрепата се 
определя като поведение на заинтересованост и 
взаимопомощ. Някои автори асоциират 

[5; 115]подкрепата със съпричастност . Според 
автора на студията подкрепата се основава до 
известна степен на съпричастността. 
Подкрепата в екипа е както между членовете на 
екипа, така и от страна на ръководителя/ лидера 
към членовете на екипа. Техниките за 
стимулиране на подкрепящо поведение в 
екипа, които се препоръчват в научната 
литература, са: създаване на възможности за 
взаимно опознаване на членовете на екипа чрез 

[82; 41]
организиране на социални събития , 
толериране на поведенчески модели на 

[ 8 2 ;  4 1 ]
сътрудничество , демонстриране на 
внимание и позитивно отношение към 

[82; 41], [65; 21]
членовете на екипа , публично 

[2; 45], [65; признаване приноса на членовете на екипа
21]

 и други.
Доверието се определя най-общо като 

реципрочна вяра в намеренията и поведението 
[69] [50; 971]на индивидите  (подход “давам и вземам” ). 

Кузманова и Александрова дефинират 
доверието като очакване, че може да се разчита 

[47; 75]
на другия в определени ситуации . Според 
една от най-известните класически концепции 

за доверието (модела на Занд) доверието намира 
израз в повишена уязвимост на индивида и е във 

[83]
взаимна зависимост от : разкриването на 
повече информация за собствените чувства и 
проблеми; готовността за по-голямо влияние от 
страна на други лица; склонността за повече 
взаимна обвързаност с други лица, за по-слаб 
формален контрол върху действията им, за по-
голяма сигурност за изпълнение на обещанията 
им, за по-голяма собствена ангажираност в 
съвме стна дейно ст.  По-съвременните  
схващания акцентират върху склонността към 
доверие като основен фактор за доверието в 
организацията. Съгласно тези схващания 
склонността към доверие е личностна 
характеристика, представяща общата готовност 

[55]на индивида да се доверява на другите . 
Ключовите фактори за изграждане и 
поддържане на доверие при екипния подход се 

[60; 163-
описват в научната литература, както следва
164], [9]: комуникации (чрез информиране, обратна 
връзка и откровеност), подкрепа (чрез помощ, 
съветване, насочване и съпричастност), 
уважение (чрез делегиране на правомощия за 
вземане на решения и активно слушане), 
честност (чрез обективност при оценяване и 
признание за резултатите), предвидимост (чрез 
п о с л е д о в ат е л н о с т  и  и з п ъ л н е н и е  н а  
о б е щ а н и я т а ) ,  ко м п е т е н т н о с т  ( ч р е з  
професионализъм и експертиза).

В научната литература са известни много 
концепции за лидерството, лидерските стилове, 
роли и качества. В настоящата концепция 
лидерството в екипа се асоциира с процес на 
въздействие, който подпомага екипа да постигне 

[20], [67]желаните резултати . По отношение на 
лидера на екипа се възприема схващането, че 
лидер може да е всеки член на екипа, който е 
способен да въздейства върху характеристиките 

[21]на екипа . Не е задължително лидерът на екипа 
да е неговият ръководител. В успешните екипи 

[62; 50]
лидерството е споделено  като ролята на 
лидер се изпълнява от онзи член, който е най-
полезен за екипа в конкретната ситуация. Това 
предполага използването на различни лидерски 
стилове, които са подходящи за ситуацията, 
потребностите на екипа и уменията на 

[65; 103], [62; 50], [22; 144]
неговите членове . Авторът на 
студията счита за важно съобразяването на 
лидерския стил с комуникационната 
структура на екипа (вж. [35; 123-124], [37; 204-
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206]). По отношение на лидерските роли в 
настоящото изследване се споделя концепцията 
на Бейлз за класифицирането на ролите на 
целеви и социални (вж. [8]). В съответствие с 
тази концепция в екипа има лидер със целеви 
функции и лидер със социални функции. 
Задачите на лидера с целеви функции намират 

[62; 52]
израз в дейности по : дефиниране на целите, 
задачите и проблемите на групата; събиране и 
даване на факти и мнения; изясняване, 
обобщаване и анализиране на идеи; предлагане 
на решения за постигане на целите на екипа. 
Задачите на лидера със социални функции се 

[62; 52]
асоциират с дейности по : хармонизиране на 
отношения; преодоляване на конфликти; 
подкрепа и поощряване на участието на всички 
членове; създаване и поддържане на позитивна 
и творческа атмосфера; предприемане на 
действия за укрепване на екипната сплотеност и 
за прогрес на екипа.

Споделените ценности са в основата на 
схващането за екип в настоящата концепция. 
Ценностите се определят като стандарти/ 
критерии за избор на цели и поведения, които 
(стандарти/ критерии) са относително трайни и 

[26; 220]стабилни във времето . Ценностите се 
придобиват в процеса на социализация и 

6формират ценностна система . За настоящото 
и з с л е д в а н е  п р е д с т а в л я в а т  и н т е р е с  
организационните ценности. Те формират 
ценностната система на организацията и са един 

[36; 99-от елементите на организационната култура
100], [76; 23]

. Ценностната система на организацията 
отразява моделите на противоречие и 
съвместимост между организационните 
ценности без да ги ранжира по степен на 

[71; 3]
важност . В научната литература са известни 
различни концепции за ценностната система на 
организацията. Често цитирана концепция е 
тази на Р. Соломон. Той определя доминиращите 
ценности в организацията като комбинация от 
индивидуални и организационни ценности и ги 

[74; 209]систематизира в шест групи : общност, 
превъзходство, идентичност, цялостност, чест и 
проницателност. Според автора на студията 

независимо от типа ценностна система на 
екипа, от особена важност за представянето на 
екипа е неговата ценностна система не само да 
се споделя, но и да намери реално отражение в 
решенията и действията на членовете на 
екипа.

В научната литература няма единно 
схващане за същността на понятието 

[46; 350]
“ангажираност” . Общото между редица 
известни концепции е, че ангажираността се 
определя като психологическо състояние, 

[46; 351], [63; 127]отнесено към конкретен обект . Авторът 
на  студият а  споделя  схващането  з а  

 7 [14; 101]ангажираността като отношение . За 
настоящото изследване представлява интерес 
организационната ангажираност и нейното 
проявление в екипа. Организационната 
ангажираност (в т.ч. към екипа) се разбира в 
концепцията като степента, в която индивидът 
се идентифицира с организацията (респ. екипа в 
настоящия контекст) и възприема целите на 

[14; 101]организацията (респ. екипа) . Редица 
изследователи (Уайт, Ангелов, Паунов и други) 
асоциират организационната ангажираност с 
области от чувства и поведения по отношение на 

[63; 127], [81]компанията : вяра в организацията и 
приемане на нейните цели и ценности, 
готовност в името на организацията да се 
упражни усилие по-голямо от това, за което 
индивидът е нает формално, желание за 
з ап а з ва н е  н а  п р и н а д л е ж н о с т т а  к ъ м  
организацията. В контекста на схващането за 
а н г а ж и р а н о с т т а  к а т о  о т н о ш е н и е  
изследователите различават три аспекта на 

[ 1 3 ]а н г а ж и р а н о с т т а :  е м о ц и о н а л н а  
(емоционалната принадлежност към и 
идентифициране на индивида с организацията), 
устойчива (свързана със съображенията на 
индивида за ползите от принадлежността към 
организацията и потенциалните загуби от 
напускането й) и нормативна (основана на 
чувството за задължение към организацията). 
Резултатите от проведени научни изследвания 
разкриват значима взаимна зависимост между 
о р г а н и з а ц и о н н а т а  а н г а ж и р а н о с т  и  

6  Ценностната система на индивида се асоциира с устойчива 
организация на убежденията, отнасящи се до предпочитани модели на 
поведение или екзистенциални състояния, които са ранжирани по 

[68; 5]тяхната относителна важност .
7

7Отношението се определя като заучени схващания да се реагира 
[29; 6]положително или отрицателно по отношение на даден обект . Буелънс 

определя отношението като убеждения и чувства на даден индивид по 
отношение на идеи, ситуации и хора, които влияят на неговото 

[14; 98]поведение . В научната литература се различават три аспекта на 
отношението: когнитивен (познавателен), емоционален и поведенчески 
(свързан с намеренията) аспект (вж. [13]).
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[58]удовлетвореността , както и влияние на 
организационната ангажираност върху 
производителността (респ. представянето на 

 [66]
екипа в настоящия контекст) . За повишаване 
на ангажираността в научната литература се 
препоръчват действия в три основни 

[63; 128], [53]направления : по отношение на чувството 
за принадлежност към организацията (респ. 
екипа в настоящия контекст); по отношение на 
чувството за интерес и значимост на 
изпълняваната работа и по отношението на 
доверието в управлението на организацията 
(респ. екипа).

2.3. Характеристики на резултатите на 
екипа

Характеристиките на резултатите на 
екипа се определят в настоящата концепция 
като:
· Изпълнение на целите на екипа;
· Удовлетвореност на заинтересованите 

страни към представянето на екипа;
· Удовлетвореност на членовете на екипа.

Естеството на целите на екипа зависи до 
голяма степен от характера на неговата дейност. 
В този смисъл показателите, чрез които се 
измерва степента на изпълнение на целите на 
екипа са специфични и разнообразни. Най-
общо тези показатели се класифицират в 
настоящата концепция в две групи: показатели с 
обективен характер и показатели със субективен 
характер. Показателите с обективен 
характер се отнасят до резултати от дейността 
на екипа, които се описват количествено. Тези 
резултати са фактически и не подлежат на 
субективно оценяване. Показателите със 
субективен характер се отнасят до резултати 
от дейността на екипа, които се описват с 
качествени (експертни) оценки.

Удовлетвореността е характеристика на 
резултатите на екипа, която съгласно идеята от 
настоящата концепция се изследва за 
заинтересованите страни към представянето на 
екипа. В концепцията като заинтересовани 
страни се разглеждат груповите субекти от 
контролния проце с  на  екипи,  в  т.ч .  
контролираните екипи от организацията. Това 
са участниците в контролния процес на екипи. 
Те са външни и вътрешни за организацията. 
Показателите,  чрез които се измерва 

удовлетвореността на заинтересованите 
страни без контролираните екипи се отнасят 
до резултатите на екипите. Те са специфични за 
конкретния екип. Удовлетвореността на 
контролираните екипи се разбира в настоящата 
концепция в класическия смисъл на понятието 
“удовлетвореност от работата”.

Удовлетвореността от работата, наричана 
още “удовлетвореност от труда”, се определя 
най-общо като позитивната емоционална 
реакция на индивида към различните аспекти на 

[15]
работата . Въпреки многобройните научни 
изследвания и разработените модели, в научната 
литература към настоящия момент няма единна, 
цялостна теория за удовлетвореността от 

[15; 102]
работата . Различните концепции обясняват 
по различен начин причините, които са в 

8
основата на този вид удовлетвореност . Също 
така изследователите нямат единно мнение 
относно детерминантите на удовлетвореността 
от работата. Най-известната скала за оценяванe 
удовлетвореността от работата (скалата 
“Индекс за описание на работата - JDI”, 
разработена от Университета в Корнел) обхваща 
пет елемента: работа, заплащане, развитие в 

[48]кариерата, колектив и управление . Друго 
изследване дефинира двадесет характеристики 
на удовлетвореността от работата в т.нар. 
“Въпро сник за  удовлетворено стта на 
Университета в Минесота - MSQ” (вж. [80]). 
Паунов систематизира детерминантите на 

[63; 116-117]удовлетвореността от труда на : вътрешно-
мотивационни фактори (свързани със 
съдържанието на труда), външно-мотивационни 
фактори (свързани със заплащането и условията 
на труда),  фактори на качеството на 
оперативното управление в т.ч. отношението на 
ръководителите, фактори на трудовия колектив 
(междуличностните отношения), фактори на 
успеха и неуспеха. В настоящата концепция 
характеристиките на удовлетвореността 
(от работата) на контролираните екипи се 
класифицират, както следва:
· Професионално удовлетворение на 

членовете на екипа, в т.ч.:

8  Петте най-известни теории за причините, които са в основата на 
удовлетвореността са: теорията на постигане на целите (вж. [49]), 
теорията на очакванията (вж. [79]), теорията на равенството (вж. [3]), 
теорията на потребностите (вж. [54]) и теорията на поведенческия 
избор (вж. [12]).
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- Усвояване на нови знания;
- Придобиване на нови умения;
- Развиване на творческите способности;
- Реализация на личните качества;

· Удовлетвореност от материалното 
възнаграждение на екипа;

· Удовлетвореност от оценяването на 
резултатите на екипа.

Заключение
Студията представя една концепция за екипа 

и неговите характеристики. Концепцията е 
разработена за целите на контрола върху 
представянето на екипите в организацията. В 
този смисъл са анализирани и изяснени онези 
аспекти на характеристиките на екипите, които 
и м ат  от н о ш е н и е  п р ед и  в с и ч ко  к ъ м  
представянето на екипите и оценяването на това 
представяне.

Концепцията основава на класически и 
с ъ в р е м е н н и  п о с т и ж е н и я  н а  р е д и ц а  
управленски, социални и психологически 
науки: организационно поведение, управление 
на човешките ресурси, комуникации в 
управлението, обща и организационна 
психология.
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Одитът в застрахователната компания – фактор ......

 Въведение

Намаляването на риска и повишаването на 
р е зул т ат н о с т т а  н а  у п р а вл е н и е то  н а   
застрахователната компания е основната цел на 
всеки мениджър. Тази цел има комплексен 
характер и е свързана с влиянието на множество 
фактори. Тяхното навременно откриване има 
решаващо значение за управленските решения в 
застрахователната компания и съответно за 
крайните резултати от нейното функциониране. 
Трябва да се има предвид, че някои фактори са 
предвидими, други имат силно изразен 
вероятностен характер и тяхното проявление се 
предсказва трудно. През посредните десетина 
години, поради засилената динамика на 
обкръжаващата бизнес среда, делът на 
вероятностните и трудно предвидими факторни 
влияния нараства. Това затруднява дейността на 
мениджърите и изисква по-вече знания и 
информация при вземането на управленски 
решения, особено за тези, които са свързани с 
очертаването на стратегиите в развитието на 
застрахователната компания. В това отношение, 
като подходящ подход се очертава одитния. 
Няма да се спираме на дискусионния въпрос за 
разликата и приликата между одит и 
управленски контрол, защото в практиката вече 
има доказана полза от одита в мениджмънта и 

нашата задача е да оцениме и да използваме и 
при нас полезния опит. Затова целта на 
настоящата статия е да се даде кратка 
информация за същността и характера на 
одитната дейност, за основните принципи, на 
които се базира тази дейност, да се представят 
примерни процедури на одитирането на 
управленската дейност на застрахователната 
компания, както и да се посочи полезността и  
насоките на използване на информчацията, 
получена в резултат на одитирането. Основната 
презумпция на автора е, че чрез одитирането на 
управленски дейности в компанията, както и 
извън нея, може да се получи достатъчно точна, 
конкретна и своевременна информация за 
намаляването на риска, вследсвие на което да се 
повиши резултатността от нейното управление, 
т.е., тя да стане по-конкурентоспособна. 

До към 80 – те години на миналия век 
печалбата се свързваше най-вече с добрата 
организация и доброто качество на дейността 
вътре в компанията, която се отчиташе чрез 
показателите за ефективността. След този 
период обаче, на преден план постепенно се 
налага показателят резултатност, като 
определящ за конкурентоспособността на 
компанията. Резултатността се свързва с 
обхващане и отчитане влиянието и на пазарните 
ситуации, т.е. управлението и решенията на 
мениджъра вече се базират не само на 
вътрешната организация, но и на поведението на 
пазара, където се намират клиентите и 
конкурентите. Доброто познаване на тези 
ситуации и навременната информация за тях, 
заедно с  вътрешната информация за  
управленските процеси дава възможност за 
изработване на подходящи решения, чрез които 
се намалява степента на риска и като следствие 
се повишава конкурентоспособността на 
застрахователната компания.  

Като понятие и съдържание одитът се 
свързва със счетоводството, в т.ч. проверката на 
счетоводната документация и счетоводното 
отчитане и даване на констатации и препоръки 
за отстраняване на допуснати грешки. Още през 
20 век, обаче, кръгът на одита започна 
постепенно да се разширява по посока на 
управленските процеси и специфичните 
у п р а вл е н с к и  фу н к ц и и ,  от н а с я щ и  с е  
изграждането и функционирането на системи за 
управление на качеството, на финансовите и 

Одитът в застрахова-
телната компания – 

. фактор За намаляване 
на риска и повишаване 
резултатността на 
управлението

доц. д-р Росен Енчев Тодоров,

Висше училище по застраховане 

и финанси
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инвестиционни дейности, на околната среда, на 
човешките ресурси, процесите, свързани с 
о с ъ щ е с т в я в а н е т о  н а  у с л у г и т е ,  н а  
п р о и з в о д с т в е н и  п р о ц е с и  и  д р у г и .  
Разширяването на обхвата на одита става 
възможно благодарение на наличието на 
положителни одитни практики във финансово-
счетоводната и някои други области, което 
създава предпоставки за тяхното адаптиране и 
използване при изграждането на концепцията за 
одита в управлението. 

В многобройните и разнообразни 
определения и концепции за одита винаги могат 
да се открият общи черти, които го 
характеризират като дейност и специфични, 
които го идентифицират със съответната област 
на одитиране. Ето защо задачата на анализа на 
фактическото състояние на теорията и 
методологията на одита е да се открият общо 
валидни базови характеристики, които са 
приемливи и за управлението и да се дефинира 
спецификата, която отличава одита в 
управлението от одита в другите области.

Одитът в управлението е сравнително 
нова област на знанието, която се свързва с 
доброто познаване на счетоводния одит и 
умението да се адаптират определени 
постановки към спецификата на мениджмънта в 
застрахователната компания. От тази гледна 
точка, е необходимо да се посочи, че той има по-
скоро приложен характер и се подчинява на 
утвърдени принципи на счетоводния одит. 
Наред с това обаче, е необходимо да се 
формулират правила, които са специфични за 
застраховането и предписват технологични 
процедури за осъществяването на одитната 
дейност. Трябва да се отбележи и факта, че през 
последните години бяха публикувани и много 
нормативни документи за одита, бяха създадени 
и съответните органи, които да осъществяват 
одитирането не само в областта на счетоводната 
дейност, но и в областта на някои управленски 
дейности и процеси, чието по-нататъшно 
разширяване предстои. Именно този интерес е 
причина и основание да се появят в литературата 
разнообразни концепции за одитирането. 
Тяхното познаване е условие те да бъдат 
систематизирани и специфицирани според 
българските условия и според характера и 
особеностите на застрахователната дейност. 

Въз основа на анализ на разнообразните 

концепции и разбирането на различни автори за 
съдържанието и елементите на одита може да се 
оформи едно обобщаващо определение, според 
което одитът е съвкупност от независими 
действия за събиране на информация за 
изследване и верификация на доказателства за 
съответствие на фактическото състояние на 
одитирания обект или процес с изискванията и 
критериите на одита. Получените крайни 
резултати с констатациите и предложенията се 
оформят и представят в заключителен одитен 
доклад. 

Управленският одит се възприема като 
вътрешна услуга от независими компетентни 
одитори-професионалисти, които защитават 
интересите на собствениците и предоставят на 
мениджърите информация, която им позволява 
да вземат рационални решения за ефективно 
използване на ресурсите на застрахователната 
компания. Главното затруднение за вътрешния 
одитор се свързва с едновременното изпълнение 
на работа като консултант на мениджъра и 
независим професионалист – одитор. В някои 
случаи то дори се превръща в противоречие, 
защото вътрешните одитори се назначават и са 
йерархически подвластни на мениджъра или на 
собственика на компанията, което затруднява 
тяхната дейност като независими лица.

Постигането на желания резултат от 
одита в мениджмънта изисква спазването на 
определени  принципи  и  правила .  В  
литературата има твърде много виждания за 
тяхното съдържание и за структурата им. С 
малки изключения обаче, авторите приемат, че 
те могат да се структурират в две основни групи 
- общовалидни за всички видове одитни 
дейности в компанията и специфични, които се 
отнасят за определени процеси или само за 
определен вид дейности. 

Към групата на по-важните общовалидни 
принципи могат да се отнесат:

· независимост и неподкупност – 
лична необвързаност с проверяваните обекти в 
застрахователната компания;

· обективност, безпристрастност и 
недопускане на предубеждение, конфликт на 
интереси или друго влияние, което да попречи 
на реалната преценка на одитора за характера и 
дълбочината на ситуацията и особено на 
конфликтните;

· професионална компетентност - 
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притежаването на достатъчно необходими 
професионални знания и опит в областта на 
д е й с т в а щ о т о  з а к о н о д а т е л с т в о  и  
Международните одиторски стандарти;

· професионално поведение - действия 
и работа по начин, който е в съответствие с 
доброто име на одиторската професия;

· конфиденциалност – умение за 
запазване в тайна на информацията за 
одитираните дейности в застрахователната 
компания, получена в резултат на извършения 
независим одит;

· почтеност – честност, последо-
вателност и обективност при изпълнението на 
одитните процедури;

· п о з н а в а н е  и  п р и л а г а н е  н а  
професионалните стандарти – извършване на 
независим одит в съответствие с приетите 
професионални стандарти и националното 
законодателство;

· отговорност – за одитни дейности, 
извършени от регистриран одитор той носи 
личната отговорност за изразеното от него 
лично мнение и оценка; отговорност носи също 
и специализираната одиторска къща, към която 
принадлежи съответния одитор /ако той е от 
външна специализирана одитна организация/.

Специфичните принципи на одита се 
отнасят до строго определени характеристики в 
одита на подсистемите на системата за 
управление и дори за одит на отделни видове 
процеси и дейности. Като типичен пример в това 
отношение може да се посочи одитът на риска и 
сигурността, където се използват правила и 
нормативи, които не могат да се приложат 
спрямо други дейности.

В най-общи щрихи, рискът се определя 
като отклонение от очаквани резултати, което 
настъпва само при възникване на определени 
ситуации.Той характеризира възможността за 
възникване на събитие, което може да 
предизвика преки или косвени вреди, 
застрашава имуществото и активите на 
застрахователната компания и др..

Одитът върху рискови ситуации, в т.ч. и 
върху предполагаеми застрахователни измами 
играе важна роля при изработването на 
управленски решения за защита интересите на 
застрахователната компания. Още по-
специфични са одитните действия при 
установянане на степента на сигурност на 

застрахования обект, така щото да се 
предотврати или намали силата на настъпването 
на застрахователното събитие.

В управленските процеси има твърде 
много подобни дейности, които със своя 
неповторим и уникален характер изискват 
винаги дефиниране на конкретни правила за 
осъществяване на одитната дейност и за 
постигане на необходимото качество. То зависи 
преди всичко от четири основни фактора: 

· от наличието на изградена и утвърдена 
система от показатели и критерии за одит и 
тяхната съвестимост с управленските функции, 
както и от правилното разбиране на 
мениджърите за значението на одита за 
подкрепата на одиторите в процеса на 
одитирането;

· от мотивацията на мениджъра да 
съдейства на одиторите и да приема 
добронамерено техните съвети и препоръки;

· от качеството и опита на одиторите, 
които са оторизирани да извършват одитната 
дейност и от тяхната квалификация; 

· от качеството на необходимия за 
одитирането информационен ресурс;

·  от използваната методика и техниките 
за набиране и обработване на нужната 
информация, както и от нейното навременно 
предоставяне на одиторите; 

· от избрания инструментариум за 
анализ  и  обобщеване на  получената  
информация;

· от условията за работа (материална и 
най-вече, комуникационна база), които са 
предоставени на  одиторите. 

Одитът, разглеждан през призмата на 
мениджмънта на застрахователната компания се 
конкретизира по отношение на управленските 
цели (общи и специфични), подсистеми, 
функции и дейности, чрез които се осъществява 
управленското въздействие от страна на 
мениджъра и неговия екип. Провеждането на 
одит върху определени цели, функции и 
дейности е свързано с извършване на конкретни 
работи, обвързани в единен процес и подредени 
в определен логически порядък в рамките на 
определен период от време /вж. фиг. 1/.

Одитът се осъществява от компетентни и 
подготвени за целта  екипи или отделни лица. Те 
могат да бъдат както от персонала на 
застрахователната компания, така и от външни 
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фирми, оторизирани по законен ред за 
и з въ р ш в а н е  н а  од и т о р с к а  д е й н о с т.  
Целесъобразно е екипите да бъдат смесени, 
з а щ ото  ч л е н о в е т е  н а  п е р с о н а л а  н а  
застрахователната компания, включени в екипа 
за одит на мениджърските дейности могат да 
бъдат полезни, тъй като най-добре познават 
ситуациите и проблемите на компанията. 

Процесът на одита в мениджмънта 
обединява последователни процедури по 
уточняване на целите и стартиране на одита, 
планиране на дейностите по одитирането, 
анализ на обектите за одитиране и изпълнение 
на планираните дейности, установяване 
степента на съответствие между предварително 
зададени цели, дефинирани функции, дейности 
и задачи с реално постигнатите резултати, 
заключителен доклад, програма за последващи 
действия и контрол върху тяхното изпълнение. 

Одитът върху мениджмънта на застрахо-
вателната компания е свързан с обособяване на 
съвкупности от дейности, които разкриват 
последователната конкретизация на правилата, 
принципите и съдържанието на одита в 
зависимост от  потребностите на управлението 
на застрахователната компания. 

Според съдържанието на различните 
концепции за одита, както и според известните 
одитни практики има основни, базисни 
характеристики, които са валидни за одита, като 
дейност, независимо къде и в какви области се 

осъществява той. Те формират базата, върху 
която се надграждат характерните процеси на 
одита в управлението на специфични браншове, 
в т.ч. и на застрахователния. За да се одитира 
управлението на даден процес, функция, 
структура или дейност обаче, е необходимо да се 
познава и тяхната съдържателна страна, да се 
проследява и да се оценява влиянието на 
управленското въздействие върху одитирания 
обект.  В този смисъл се  разглеждат 
спицифичните одитни дейности, като одит на 
оценката на риска, одит на оценката на щетите, 
одит на застрахователните тарифи, одит на 
актюерската дейност, одит на застрахователните 
посредници,  одит върху разчетите между 
седант и презастраховател, одит на дългосрочни 
инвестиции в съучастия, одит върху отчитането 
на инвестционни имоти, одит върху отчитането 
на разходите за комисионни и такси, одит за 
компетенциите на персонала на застрахова-
телната компания и др.. Чрез информацията, 
получена от тези специфични дейности, 
одиторът или одиторския екип  влияят върху 
поведението на мениджъра при изработване на 
управленски решения.

Връзката между одитора и мениджъра е 
много специфична - от една страна, мениджъра 
усеща потребността от по-пълноценно 
използване на труда на одитора, за получаване 
на по-богата информация за състоянието на 
компанията, а от друга - има известно 

Фиг. 1. Логически порядък на процедурите на одитния процес  в застрахователната компания
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притеснение, да делегира по-вече правомощия и 
да възлага нови задачи, защото се притеснява, че 
могат да бъдат разкрити по-вече негови грешки 
и пропуски. Подобряването на взаимо-
отношенията между мениджъра и одитора, в т.ч. 
повишаване на доверието към одитора обаче,  
има сериозно отношение към повишаване 
качеството на работата на мениджъра на 
компанията и към подобряване на нейния 
имидж. 

Разширяването на обхвата на одита върху 
управлението на компанията ускорява 
процесите по трансформирането на ролята на 
одитора от регистратор на фактическото 
състояние на процесите в оценител и консултант 
на мениджъра. Тази негова роля постепенно се 
обогатява с редица дейности, които имат важна 
роля за управленските решения и особено по 
отношение на стратегическите. Разширяването 
на правомощията на одитора към сферата на 
управлението и утвърждаването на неговия 
статут се свързва и с етичните стандарти на 
поведението, с качеството на котрола, както и 
със степента на отговорност.

В заключение може да се направи 
изводът, че вече в практиката се наблюдава нова 
ситуация, при която одиторите постепенно се 
превръщат в консултанти и съветници на 
мениджърите на базата на информацията, която 
събират,  обработват  и  анализират,  а  
мениджърите постепенно привикват с ползата 
от тази информация, която им помага да 
съгласуват, координират и интегрират своите 
действия в управлението на застрахователната 
компания  с  динамичните  промени в  
окръжаващата бизнессреда, в т.ч. и на 
застрахователните пазари.  
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 Въведение

Европейският съюз (ЕС) е на прага на нов 
програмен период на провежданата от края на 
80-те години на ХХ век политика за 

2икономическо, социално и териториално  
сближаване, по-известна на широката 
общественост под наименованието европейска 
кохезионна политика. От своя страна, България 
ще участва във втори програмен цикъл на тази 

3
политика , като при това за първи път има 
възможността да се включи пълноправно и във 
фазата, в която се подготвят решенията на 
Съюза, конкретизиращи условията на 
провеждане на този род политики за съответен 
времеви отрязък. Последното предполага 
страната да е избистрила представата си за 
същността и мястото на тази политика във 
формалната европейска интеграция, и особено 
да е наясно с ролята на тази политика за 

напредъка на реалната интеграция в 
общността. Но факторът с решаващо значение 
за пълноценното участие на България в 
кохезионната политика на ЕС се явява начинът 
на решаване на въпросите, касаещи самото 
включване на страната в провеждането на тази 
политика от общ интерес.

Фундаментално теоретико-методологическо 
изискване към управлението на икономическите 

4
системи  е това за адекватност на управленската 
практика спрямо „анатомията и физиологията“ 

5
на обекта на управление , както и за правилно 
тълкуване на релациите между управленските 
функции. Това означава институциите в 
страната, в т.ч. тези на публичната власт, 
представителите на гражданското общество и на 
бизне са ,  да  са  вне сли необходимата 
определеност в условията, при които 
механизмът на европейската кохезионна 
политика може да бъде приложен ефикасно в 
страната, като бъде интегриран с националния 
политически инструментариум. Казано с други 
думи, отговорностите на социалните партньори 
по повод участието на страната в провеждането 
на европейската кохезионна политика да са ясно 
и правилно разпределени. Друг е въпросът, че по 
повод присъединяването на България към ЕС се 
възлагаха големи очаквания процесът на 
формалната интеграция в общността да изиграе 
ролята на външен импулс за модернизиране и 
усъвършенстване на националния политически 
инструментариум.

За да се възползва България от предимствата 
и да изпълнява безпроблемно отговорностите, 
произтичащи от членството в ЕС, управленската 
практика в страната на различните структурни 
нива (централно, териториално, организа-
ционно) следва да се съобразява с конкретни 
ограничения и да удовлетворява определени 
изисквания, поставяни, от една страна, от 
статуса на обекта на управление (националната 
икономическа система / съответните структурни 
нива), от друга страна, от обективните 
потребности за развитие на обекта на 
управление и, от трета страна, от догово-
реностите между страните – участнички във 

Оценка върху подхода 
на българия за договаряне 
на ресурс от фондовете 
по общата стратегическа 

1рамка  на ЕС за периода 
2014-2020 г.

ас. д-р Диана Генкова,
Университет за национално и 
световно стопанство - София

1  За краткост в изложението на доклада ще се използва абревиатурата 
ОСР.
 2 Този аспект беше изрично посочен в първичното законодателство на 
Съюза при последната редакция на учредителния договор на 
интеграционната общност – Договор за ЕС (Лисабон, 2007), чл. 3., т. 3, 
параграф 3.
3  W. Molle например различава шест етапа на политическия цикъл при 
провеждане на европейската кохезионна политика: 1) идентифициране 

на проблемите (предмета на тази политика) и разкриване на техните 
причини; 2) разработване на ориентирана към решаването на 
проблемите система за интервенции; 3) специфициране на целите и 
обосноваване на начина на тяхното постигане; 4) провеждане на 
планираните мероприятия и поличаване на резултати; 5) проверка на 
ефикасността на проведените мероприятия и състоятелността на 
провежданата политика; 6) извеждане на поуки – в: Molle, W., European 
Cohesion Policy. (2007), Routledge Taylor and Francis Group, L&NY, p. 7.
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формалната интеграция, и самия Съюз. 
Въпросът е в това, както акад. Евг. Матеев 
написа още през 1987 г., че „… задълбочаването 
на международното разделение на труда като 
тенденция на самите производителни сили не е 
достатъчно, за да даде пряко обяснение на 
тенденциите към интеграция. Решенията, с 
които се осъществява на практика интеграцията, 
…, се движат от непосредствени реални 

6интереси на определени обществени сили“ .
По повод участието на България в 

кохезионната политика на ЕС главният въпрос 
опира до това, дали страната коректно е 
определила националния си интерес и дали 
на правилната основа приема решенията от 
прерогативите на националните органи на 
управление (в т.ч. решенията на публичните и 
частните институции), отнасящи се до процеса 
по интегриране на националната икономическа 
система в икономиката на ЕС. В последна сметка 
от качеството на тези решения ще се определя 
позицията на страната във формалната 
интеграция и (което е водещото) фактическият 
ход на интегрирането на националната 
икономика в икономиката на ЕС.

Предметът, ролята и мястото на кохе-
зионната политика на ЕС са иденти-фицирани и 
обосновани от теорията на регионалната 
икономическа интеграция, в частност от 

7
дирижистката и структуралистката школи . 
Практиката оправдава теоретичните пред-
положения. На определен етап от развитието на 
европейската интеграция и в конкретен 
исторически момент (подписването на ДЕС от 
Маастрихт, 1992 г.) целта за икономическо и 
социално сближаване на страните и регионите 
от ЕО е издигната в ранг на трета „носеща 
колона“ в конструкцията на избрания модел на 

8
интеграцията в Европа . За набелязване на пътя 
за претворяване на този модел в практиката, 
обаче, могат да послужат достиженията на 
теорията на управлението на икономическите 
системи.

1. Фондовете по ОСР на ЕС: специфичен 
източник на външен финансов ресурс за 
страните – членки на Съюза

Правилната основа за оценяване на подхода 
на България (а и на всяка друга страна членка) за 
договаряне на средства от групата фондове по 
ОСР на ЕС за периода 2014 – 2020 г. е 
фундаментът, върху който се проявява 
полезността от работата на конкретния 
финансов инструментариум. Този фундамент се 
свързва с функциите, с които е натоварен 
инструментът при неговото създаване, както и с 
условията, при които същите могат да бъдат 
успешно изпълнявани.

В обхвата на финансовия инструментариум 
на ОСР на ЕС за периода 2014 – 2020 г. попадат 

9
пет фонда , които са елемент на бюджетния 

10механизъм на интеграционната общност . По 
своята същност тези фондове представляват 
инструмент за преразпределяне на доходи 
между страните и регионите от общността. Но 
съществената им характеристика се дължи на 
обстоятелството, че осъществяваното чрез тях 
преразпределение на доходи на ниво общност е 
п од ч и н е н о  н а  с п е ц и ф и ч н а  ц е л  н а  
формалната интеграция в ЕС: постигането на 
хармонично и по-балансирано развитие на 
територията на интеграционната общност – като 
предпоставка за по-нататъшното развитие на 
интеграцията в ширина и особено в дълбочина. 
Фактически посредством тези пет фонда в 
бюджета на ЕО се е обособила едната от двете 
(идентифицирани от теорията на публичните 
финанси) форми на преразпределителния 
механизъм на интеграционните общности – 

11т.нар. specific-purpose grants .
Петте структурни фонда са създадени на 

различни етапи от развитието на европейската 
интеграция. И ако първоначално всеки 
функционира относително самостоятелно, 
осигурявайки финансов ресурс за решаване на 
проблеми от структурно естество в конкретна 

4  Въпросите на интегрирането на България в ЕС имат непосредствено 
отношение към управлението на националната икономика и то на 
различните структурни нива.

5  В. Манов, публ. 2001, с. 23-100, 175-321; а също и: Балева, В. и П. 
Иванов, публ. 2003, с. 10-11.
6  В: Матеев, Евг., Структура и управление на икономическата система. 
(1987), ДИ „Наука и изкуство“, С., с. 257.
7 Вж.: Маринов, В., Регионална икономическа интеграция. (1999), УИ 
„Стопанство“, С., с. 35-50. Заедно с Европейския вътрешен пазар (ЕВП) 
и Икономическия и валутен съюз (ИВС) – вж.: Маринов, В. и колектив, 
Европейска икономическа интеграция. (2004), УИ „Стопанство“, С., с. 
258

9  Заедно с Европейския вътрешен пазар (ЕВП) и Икономическия и 
валутен съюз (ИВС) – вж.: Маринов, В. и колектив, Европейска 

икономическа интеграция. (2004), УИ „Стопанство“, С., с. 258
10 Вж.: Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета 
за определяне на общоприложимите разпоредби за ЕФРР, ЕСФ, ЕКФ, 
ЕЗФРСР и ЕФМДР, обхванати от Общата стратегическа рамка, и за 
определяне на общи разпоредби за ЕФРР, ЕСФ и КФ и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета. (2011/0276 (COD)), ЕК, 
COM(2013) 246 final, 22.4.2013. 
 Извънбюджетният финансов инструментариум на кохезионната 
политика на ЕС се формира от ЕИБ, както и от възможността страните 
членки да привличат финансов ресурс от други източници (освен от 
националните си публични бюджети) за реализиране на предвидените 
мерки по кохезията.

11  Другата форма е известна под наименованието general-purpose grants 
(Musgrave and Musgrave, 1989).



област на социално-икономическия живот на 
страните и общността или в конкретен аспект на 
икономическото функциониране, то на 
настоящия етап от развитието на европейската 
интеграция петте фонда се прилагат на 
координирана основа. Базата за тази 
координация е  провъзгласяването на  
регионалната  политика за  област  от  
компетенциите на Общността (ДЕС – 
Маастрихт, 1992 г.), както и постигането на 
съгласие за  разширяване обхвата  на  
политическия модел на Общността. Именно 
тази характеристика на действащия режим на 
петте фонда се явява другата съществена 
координата за определяне на фундамента, 
върху който се проявява полезността от 
прилагането на specific-purpose grants  

12
механизма на ЕС .

И така, петте европейски фонда, чрез които 
пряко и косвено се финансира кохезията в ЕС 
(под шапката на ОСР за периода 2014-2020 г.), 
представляват специфичен източник на външен 
(допълнителен) финансов ресурс за страните от 
интеграционната общност. Спецификата им се 
детерминира от обстоятелството, че са 
инструмент на съвместна – инициирана на ниво 
общност, но провеждана в общностен и в 

13национален контекст политика . Но условията, 
от които зависи реализацията на градивната 
функция на средствата от тези фондове, се 
оказват същите като тези, от които зависи 
полезността за една икономическа структура 
(организация, макроикономическа система) от 
привличането и ползването на външен финансов 
ресурс по другите възможни канали – пряко 
кредитиране, облигационен заем, преки 
чуждестранни инвестиции, международни 
донорски програми.

2. Условията, гарантиращи полезността 
за България от привличането и ползването 
на финансов ресурс от фондовете по ОСР на 
ЕС

Другият въпрос от фундаментално естество 
(който следва да се уточни по повод оценката 
върху подхода на България при договаряне на 
ресурса,  на който страната ще може да разчита 

през периода 2014-2020 г. от групата европейски 
фондове) се отнася до условията, при които 
привличането и ползването на този ресурс ще 
е икономически изгодно, но и социално, и 
екологически оправдано за страната. С други 
думи, необходимо е да се внесе определеност в 
условията, при които очакваният да бъде 
привлечен по този канал допълнителен 
финансов ресурс ще се превърне във фактор на 
устойчивото развитие на националната 
икономическа система – като предпоставка за 
н е й н ото  п ъ л н о ц е н н о  и н т е г р и р а н е  в  
икономиката на ЕС.

Основен икономически принцип е този, че 
със 100 единици ресурс (в частност паричен) 
могат да бъдат постигнати повече или по-малко 
полезни ефекти за икономическата структура – 
ползвател на ресурса (респективно за 
участниците в нея и/или ползвателите на 
резултатите от нейното функциониране). А 
потенциалът на тези ефекти се детерминира от 
начина на прилагане на ресурса – т.е. за какво и 
как бива използван съответният ресурс. На тази 
база може да се заключи, че най-важният етап от 
преговорния процес на конкретна страна членка 
с ЕС при уточняване на размера и направленията 
на използване на достъпния ресурс от 
фондовете по ОСР се явява обосновката на 
потребността на съответната страна от този 
ресурс.

Условията,  при които ресурсът от 
европейските фондове по ОСР на ЕС за периода 
2014-2020 г. ще може да реализира градивната 
си функция за конкретна страна, в частност за 
България, са тези, при които успешно се 
удовлетворява обективно проявяващата се 
потребност на икономическите структури 
(системи) от външен финансов ресурс. И тези 
условия на първо място се отнасят до 
идентификацията на такава потребност. 
Както обобщава икономическата теория по 
повод ролята на външния (привлечения) 
финансов ресурс, въпросът за ползването на 
такъв е производен на решението за целево 
преструктуриране и разширяване на потенциала 
на съответна икономическа структура (система).

Икономическата теория различава два типа 
условия за реализиране на градивната функция 
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12  Цялостна характеристика на петте фонда на ЕС като специфичен 
източник на външен финансов ресурс за една страна, в частност за 
България, е направена в: Генкова, Д., Фондовете на Европейския съюз и 
икономическото развитие на България. Дисертационен труд за 
присъждане на ОНС „Доктор“ по научна специалност „Планиране“, 
защитен пред Научно жури, определено със Заповед на Ректора на УНСС 
– София, април 2013 г., глава 2.

13  Кохезионната политика е обявена за област на „споделени 
отговорности“ между Съюза и страните членки, което е препотвърдено и 
в ДФЕС от Лисабон, 2007, чл. 2В, Дял I „Критерии и области на 
компетентност на Съюза“. При това се провежда на основата на 
партньорство, субсидиарност, пропорционалност, допълняемост, 
съгласуваност и координация (принципи, утвърдени в първичното и 
вторичното законодателство на ЕС).
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на  привлечения  финансов  ре сурс  за  
икономиките системи – ползватели на такъв. 
Едните се свързват с необходимостта от 
правилна постановка на въпроса за 
полезността за една стопанска структура от 
привличането и ползването на външен финансов 
ресурс. Другият тип условия, окачествени с 
ранга на условието с решаващо значение, се 
свързват с парадигмата на управление на 
икономиката и използваната на тази основа 
методология за оценка на полезността на 
етапа на вземане на решение от управляващата 
система за привличане и ползване на външен 
финансов ресурс.

Измежду обособилите се в хода на 
развитието на стопанството две логики на 
проектиране на бъдещето на икономическите 
системи (традиционна/екстраполационна и 
целева), само едната се оказва адекватна за 
справяне със сложността на съвременни 
икономически системи и сложността на 
проблемите пред тяхното развитие, в т.ч. 
проблемите по тяхното успешно интегриране в 
и н т е г р а ц и о н н и  о б щ н о с т и .  С  т а к и ва  
характеристики е целевата логика (парадигма). 
Отличителната й характеристика е светлината, в 
която се разглежда релацията „цели на 
развитието на икономическата система ↔  
предпоставки (ендогенен потенциал) за 
бъдещото развитие на системата“. При тази 
логика целите на развитието на стопанската 
система (обекта на управление) се разглеждат не 
като предопределени от сложилия се потенциал 
на системата, а като бъдеща последица, 
предпоставена от изискванията на обективната 
логика на постъпателното развитие на 
системата. В този случай целите играят ролята 
на генератор за развитие на самите възможности 
(потенциал) на системата и за структуриране на 
необходимите действия за тяхното постигане. И 
при тази логика привличането и ползването на 
външен финансов ресурс е подчинено на задача 
по приспособяване на съществуващата 
структура на конкретна икономическа система. 
Но разликата (спрямо традиционната логика) е 
в това, че тук става въпрос за приспособяване на 
съществуваща структура към необходим по-
висок потенциал на самата структура, който да й 
позволи да постигне обективно необходими по-
високи цели. Докато при екстраполационната 
логика става въпрос за приспособяване на 
съществуващия потенциал на икономическата 
структура предимно към изискванията на 
промените в обкръжаващата среда и на тази 
основа постигане на предопределени от 

инерционността на системата цели.
И така, условието с решаващо значение за 

полезността за България от привличането и 
ползването на финансов ресурс от фондовете по 
ОСР на ЕС се явява начинът на извеждане на 
п е р с п е к т и в а т а  н а  н а ц и о н а л н а т а  
икономическа система и използваният на 
тази основа подход за договаряне на ресурса 
за страната от този външен (макар и 
специфичен) източник.

3. Изискванията на нововъведенията в 
режима на структурните фондове на ЕС за 
периода 2014 – 2020 г. към подхода за 
договаряне на ресурса

Прегледът върху правилата на ЕС за 
провеждане на кохезионната политика и 
о ц е н кат а  з а  ге н е р а л н ат а  п о с о ка  н а  
осъществяваните в тях промени дават 
основания да се твърди, че условията на Съюза 
за достъп и ползване на средства от фондовете, 
финансиращи пряко и косвено кохезията, не 
противоречат на условията, при които може да 
се удовлетворява успешно обективно 
проявяващата се потребност на икономическите 
системи от външен (допълнителен) финансов 
ресурс. Нещо повече, в правилата на ЕС е 
вградено изискването за удовлетворяване на 
тези условия от всяка страна, имаща основание 
да разчита на и претендираща за финансиране от 
въпросните фондове. Промените в правилата, 
уреждащи режима на фондовете за следващия 
програмен период, не са нищо друго, освен опит 
да се повишат гаранциите за това, страните 
членки да се придържат в максимално 
възможната степен към тези условия.

Според базовите правилата за провеждане на 
европейската  кохезионна политика с  
отреждания й финансов ресурс (на ниво 
общност) се преследва решаването на следната 
задача: дофинансиране на структурното 
преустройство на социално-икономическата 
система на изостаналите и/или срещащите 
съществени затруднения в развитието си страни 
и региони от интеграционната общност. А 
генералната посока на промените в режима на 
кохезионната политика е свързана с привеждане 
на управленската практика в интеграционната 
общност (на различните структурни нива) към 
характеристиките на целевата парадигма на 
управление на икономиката. Поради това 
вниманието на регионалната политика на ЕС 
(прераснала в политика за икономическо, 
социално и териториално сближаване) 



постепенно бива изместено към проблемите от 
стратегическо естество пред икономическото и 
социалното развитие в интеграционната 
общност.

 С предлаганите за периода 2014-2020 г.
14

нововъведения  фактически се следват двете 
основни направления на усъвършенстване на 
системата на кохезионната политика. Първото – 
в отговор на глобалната тенденция страните да 
предприемат на по-високо структурно ниво 
инициативи за осъществяване на по-мащабни 
структурни промени в икономическата си 
система с оглед подобряване на конкурентната 
си позиция на глобалния пазар. Второто – в 
отговор на необходимостта от съгласуване на 
политиките по Европейския вътрешен пазар и 
Икономическия и валутен съюз с тази по 
кохезията. В тази посока е въвеждането на една 
обща рамка от стратегически приоритети на 
развитието на интеграционната икономика 
(Стратегия „Европа 2020“), която да служи за 
ориентир на политиките от общ интерес и за 
тяхното проектиране в националните и 
местните политики на страните членки.

Началото на тази практика е поставено със 
Стратегията на ЕС от Лисабон (2000 г.), 
включително опитите през 2005 г. за нейното 
актуализиране и ресурсно обезпечаване 
посредством промени в правилата за работа със 
структурните и Кохезионния фондове през 
периода 2007-2013 г. На ниво общност бяха 
формулирани стратегически насоки на 
политическите интервенции в три направления: 
Стратегически насоки за сближаване;  
Стратегически насоки за заетост, конкурен-
тоспособност и растеж; Общи насоки на 
икономическата политика. С промените в 
правилата на ЕС за предстоящия програмен 
период на кохезионната политика се предвижда 
заздравяване на връзката на финансовата 
подкрепа от общите фондове по кохезията със 
структурните стратегии на страните членки, с 
икономическите им политики и тези по 
заетостта. Петте фонда ще обслужват ресурсно 
очертаните в стратегическата платформа на ЕС за 
периода 2010-2020 г. („Европа: 2020“) ориентири 
на развитието на интеграционната икономика, 
при съобразяване с изискванията на критериите 
за ИВС и Вътрешния пазар. Конкретизацията на 
това е постигната посредством извеждане на тези 
ориентири в ОСР на финансовата подкрепа от ЕС 
по specific-purpose grants механизма за периода 

 152014 - 2020г.
В отговор на двете направления на 

усъвършенстване на системата на кохезионната 
политика за предстоящия програмен период са 
предложени следните нововъведения в режима 
на групата европейски фондове: 1) нови 
критерии за  определяне  обхвата на 
финансовата подкрепа посредством – при 
което фактически цялата територия на ЕС 
подлежи на финансиране от въпросните 
фондове. Модифицирано е правилото за 
диференциация на подкрепата по типове 

16региони   в зависимост от относителното им 
благосъстояние; 2) понижаване на максималния 
праг на финансовата подкрепа от групата 
европейски фондове за отделна страна членка 
(от досегашните 4 % на 2,5 % спрямо 
националния БВП); 3) нововъведения в 
инструментариума за договаряне и привличане 
на средствата, по-съществените от които са 
свързани с диференциране на условията за 
достъп и ползване на ресурса от тези фондове. 
Въведени са предварителни (различни от 
критериите за изборност за финансиране) и 
последващи условия (обвързващи правото на 
ползване на ресурс в по-късните подпериоди с 
непосредствените ефекти от прилагането на 
такъв в по-ранните подпериоди на програмния 
период); 4) промени в институционалната 
структура за провеждане на кохезионната 
политика.

Предложените промени за предстоящия 
програмен период са отговор на ЕС на назряла 
потребност да се подобри координацията между 
петте структурни фонда и да се елиминира 
припокриването на области от обхвата им, както 
и на идентифицирана в управленската практика 
(о свен  от  теоретичните  обобщения)  
необходимост от интегриране на инстру-
ментариума на кохезионната политика в 
инструментариума на икономическото 
управление на различните структурни нива на 

17интеграционната общност . Именно тази е 
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14   Към момента на завършване на статията все още не са утвърдени 
регламентите на ЕС, конкретизиращи правилата за работа с фондовете на 
кохезионната политика за периода 2014-2020 г.

15  Според готвените правила за периода 2014 – 2020 г. за кохезията в ЕС 
ще съдействат и  ръководени пряко от Европейската комисия шест 
програми на Съюза за подкрепа на проекти в няколко области – 
инфраструктура, научни изследвания и иновации, образование и 
обучение, социално приобщаване, социални промени и иновации в 
заетостта, околна среда и влияние върху климата. - вж.: Работен 
документ на службите на Комисията, Елементи на ОСР за периода 2014 – 
2020 г. за ЕФРР, ЕСФ, ЕКФ, ЕЗФРСР, ЕФМДР. Част I (SWD(2012) 61 
final), Брюксел, 14.03.2012 г.
  16 NUTS 2 на единната класификация на териториалните единици за 
статистически цели на Евростат.
17  Работен документ на службите на Комисията на ЕС. Елементи на ОСР 
за периода 2014 – 2020 г. за ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР. 
14.03.2010, Брюксел, SWD (2012) 61 final, с. 3
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правилната основа за превръщане на 
интервенциите по кохезията в общността в 
инструмент за реализиране на стратегически 
промени в интеграционната икономика. От 
друга страна, стремежът е с предприеманите 
мерки за структурни промени в икономическите 
системи на страните от интеграционната 
общност да се отговори адекватно на 
изискванията на глобалните тенденции в 
икономическото развитие и в развоя на 
иновационния процес (който в ЕС през 
последните две десетилетия се забавя и 
изостава), както и на предизвикателствата от 
с о ц и а л н о - д е м о г р а ф с ко  е с т е с т в о  и  
екологическите проблеми.

Налице са достатъчно основания да се 
твърди, че посредством инструментариума на 
кохезионната политика (доуточняван по 
времеви периоди) ЕС подпомага страните в 
работата им по извеждане на перспективата на 
националните икономически системи,  
формиращи интеграционната икономика. И 
главната подкрепа е в „подхранване“ на 
страните от общността и техните институции с 
и д е и  з а  п о со ка т а  и  м а щ а б и т е  н а  
необходимото целевото преструктуриране 
на икономическите системи  с оглед 
привеждането им в съответствие с 
изискванията на критериите за устойчивост 
на развитието. Формулираната на ниво 
общност политическа платформа под 
наименованието „Европа 2020: стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, 
както и ОСР, по своята същност са средство за 
координиране (на по-високо структурно ниво) и 
синхронизиране на усилията на страните във 
връзка с осъзнатата необходимост от 
п р и с п о с о б я в а н е  н а  н а ц и о н а л н и т е  
икономически системи към режим на 
функциониране, при който да се постига 
целесъобразен от икономическа, социална и 
екологическа гледна точка икономически 
растеж. Същественият въпрос е в това, че 
стратегическите  приоритети  ( като  
тематични ориентири за посоката на 
структурните промени в интеграционната 
икономика) не са достатъчни, за да обезпечат 
координация на инициативите на отделните 
участници в системата (на ниво интеграционна 
икономика и на ниво национални икономически 
системи), както и синхрон в усилията им.

Такава координация може да се обезпечи 
само посредством разработката на структурна 
стратегия за макроикономическата система 
( и н т е г р а ц и о н н ат а  и ко н о м и к а  и / и л и  

националните икономически системи). Освен 
това съществува и друг съществен въпрос, 
поставян от спецификата на проблема във 
връзка с привеждането на националните 
икономически системи от интеграционната 
общност към режима на устойчивото развитие. 
И тази специфика се детерминира от наличието 
на съществена разлика между нивата на 
социално-икономическото развитие по страни и 
региони на ЕС. В един синтезиран вид 
представен, този въпрос опира до това, че 
България ще следва да решава проблема (по 
пренастройване на националната икономическа 
система към режима на устойчивостта), 
тръгвайки от съществено по-ниска изходна база 
(като статус на националното стопанство и ниво 
на социално-икономическите процеси) спрямо 
другите страни от интеграционната общност. 
Поради това особено значение придобива 
разработката на стратегия за структурното 
преустройство и развитието на националното 
стопанство, както и обосноваването й чрез 
разработката на национални функционални 
стратегии. Само на тази основа може да бъде 
идентифициран специфичният за отделна 
страна от интеграционната общност път на 
привеждане на националната икономическа 
система към режима на устойчивостта, при 
съобразяване с провъзгласените от Съюза цели и 
ценности.

Връщайки се на въпроса за условията и 
непосредствените правила на ЕС за достъп и 
ползване на средства от общите фондове по 
кохезията, може да се заключи, че с 
предложените новости в правилата на 
кохезионната политика за предстоящия 
програмен период фактически не се преследва 
генерална промяна (такава по същество) в 
режима на групата финансови инструменти. 
Казано иначе, не се изменя обхватът на specific-
purpose grants механизма на ЕС, а само отделни 
аспекти на организацията по неговото 
осъществяване. Поради това корекциите може 

18да бъдат определени по-скоро като козметични.

18  Така например, ако за периода 2007-2013 г. договореностите между 
страните членки и Съюза относно размера и направленията на 
използване на финансовия ресурс от въпросните фондове се 
формализираха в Национална стратегическа референтна рамка, за 
предстоящия период формата е „договор за партньорство“ между всяка 
страна членка и Съюза. Промяната в наименованието на документа 
(формата) не отменя (а и не би могла) обективните условия, при които ще 
може да се реализират замислените функции на групата европейски 



4. Основните слабости на подхода на 
България при договаряне на ресурс от 
фондовете по ОСР на ЕС за периода 2014 – 
2020 г.

Оказва се, че в България не се познават добре 
правилата за провеждане на европейската 
политика  по кохезията .  Отговорните  
институции за формиране на единната позиция 
на страната при участието й в провеждането на 
тази обща политика дори не разпознават нейния 
инструментариум. В проекта на националния 
документ, в който следва да бъде обосновано 
искането на България на ресурс от групата 
фондове за периода 2014-2020 г., този 
инструментариум дори се визира с неточно 

1 9
н а и м е н о ва н и е .  П р оу ч ва н е то  въ р ху  
съдържанието на подготвяните от България 
документи (изискуеми според уточнените на 
ниво общност правила) показа, обаче, че като 
по-съществени слабости могат да бъдат 
откроени следните:

Първо, България все още не е осъществила 
обвързване на инструментариума на общата 
кохезионна политика с националния си 
и н с т рум е н т а р и ум  з а  у п р а вл е н и е  н а  
икономиката. Нещо повече, сложила се е 
тенденция към изместване на национални 
политики от мерките и процедурите,  
предприемани във връзка с привличането на 
финансовия ресурс от групата европейски 
ф о н д о в е .  ( Н а п р и м е р ,  н а  го т в е н о т о  
„Споразумение за партньорство с ЕС“, както и 
новото поколение оперативни програми, се 
придава статут на документи от стратегически 
характер за управлението на националната 
икономика. А по замисъл функцията на тези 
документи е по-скоро техническа, тъй като имат 
отношение към уточняване на направленията на 
включване на ресурса от европейските фондове 
в икономическия оборот на страната, в т.ч. на 
начина на комбинирането му с ресурс от други 
източници.) Засега България демонстрира 
неспособност да използва европейската 
кохезионна политика като външна сила (като 
генератор на  екзогенни импулси)  за  
реформиране на националните политики, в 
частност политиката в областта на регионалното 
развитие.

Второ, България не разполага с проект за 
стратегическото бъдеще на националната 
икономическа система, на чиято основа да се 

извежда посоката на преструктуриране на 
националната икономическа система и 
приоритетите на икономическото развитие, 
както и да се определят параметрите на 
националните политики.

Трето, като следствие от описаното в пункт 1 
и 2, документите, с които страната претендира 
да договори финансиране от фондовете по ОСР 
на ЕС за периода 2014-2020 г. не са на 
необходимото ниво и в последна сметка не дават 
необходимата обосновка нито по отношение на 
размера, нито и по отношение на направленията, 
в които ще се изразходва исканият от България 
ресурс.

Поради това при очертаването в „Проекта на 
Споразумение на Р България за партньорство с 
ЕС“ на „стратегически приоритети за 

20
финансиране“  от въпросните фондове се е 
получило смесване между области (аспекти) на 
икономическото функциониране и проблеми, 
блокиращи икономическото функциониране и 
задържащи икономическото развитие. От друга 
страна, посочените връзки и/или препратки към 
другите национални документи – Националната 
програма за развитие: БГ 2020, Националната 
програма за реформи 2011-2015 г., Национална 
стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., 
са твърде размити и в последна сметка не 
позволяват да се определи какво точно ще се 
преследва с исканото финансиране по 
европейската кохезионна политика. В последна 
сметка обвързването на финансирането от 
фондовете по ОСР на ЕС с приоритетите на 

21
развитието на националната икономика , както 
и със създаването на предпоставки за такова 

22
развитие , не е въпрос на литературно 
ма й с то р с т во ,  а  н а  п р ов е ж д а н е  н а  
изследвания върху статуса на стопанските 
процеси в страната и изготвяне на 
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19 Като „европейски структурни и инвестиционни фондове“-вж.: Проект 
на Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо 
помощта за периода 2014-2020 г., версия 3.0, 21.08.2013г.

20 Проект на Споразумение за партньорство на Р България, очертаващо 
помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за 
периода 2014 – 2020 г., версия 3.0, 21.08.2013 г., с. 73
21 Които по замисъл би следвало да се съдържат в документа 
„Национална програма за развитие: БГ 2020“. Проучването на 
посочения документ обаче разкри, че същият не съдържа същински 
приоритети на преструктурирането и развитието на националната 
икономическа система. В параграф 2  на документа „Визия, цели и 
приоритети“ под „приоритети“ са посочени области на националните и 
европейските политики (вж. с. 8-9). Не става ясно, обаче, какво е 
отношението на така очертаните области на интервенции към 
конкретните характеристики на социално-икономическите процеси в 
страната. Опит за представяне на анализ върху социално-
икономическата система е направен едва в края на посочения документ. 
Така, обаче, на практика се получава, че вземането на решенията по 
избора на приоритетните области на интервенции от страна на 
държавните институции предхожда проучвателния етап. Т.е. налице е 
противоречие с научната представа за управленския процес.
22 Които по замисъл следва да се конкретизират в Националната програма 
за реформи, разработвана на всеки 3-5 години от страните от ЕС във 
връзка с правилата на ИВС.
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Одитът в застрахователната компания – фактор ......

съответните разчети за тяхното бъдещо 
развитие, в т.ч. разчети за проектиране на 
направленията за целево изменение на 
сложилия се статус на икономиката. Казано 
по друг начин, обосновката на исканото 
финансиране от фондовете по ОСР на ЕС следва 
да се прави през диагностиката на обекта на 
управление – националната икономическа 
система, и по-точно, през проекцията на 
направленията за целево преструктуриране и 
разширяване на потенциала на националното 
стопанство.

И четвърто, налице са достатъчно 
основания да се твърди, че България все още не е 
о бе з п еч и л а  у с л о в и я т а ,  г а р а н т и р а щ и  
полезността за страната (а и за ЕС) от работата с 
фондовете, пряко и косвено финансиращи 
кохезията в интеграционната общност. Казано с 
други думи, в страната все още не е създаден 
фундамент (с уточнените по-горе параметри), 
върху който да се реализира градивната функция 
на европейските фондове на specific-purpose 
grants механизма.

Заключение

При така очертаните пропуски и слабости в 
подхода на България за водене на преговорите с 
ЕС във връзка с уточняването на допустимия 
размер и направленията на използване на 
средства от европейските фондове по кохезията, 
като главно предизвикателство пред страната се 
очертава проектирането на перспективата на 
националната икономическа система, както и 
избягването на дребнотемието, на отдаването 
на приоритет на частните проблеми и на тези от 
текущ характер пред проблемите на  
дълбочинното развитие и преструктурирането 
на стопанската система на страната. Оказва се, 
че най-съществената трудност за България е 
проектирането на стратегическото бъдеще на 
националната икономика в съответствие с 
изискванията на критериите за устойчивост на 
икономическото функциониране и развитие.

Средствата от групата фондове на ЕС са 
много важни за една страна. Но както беше 
показано с използваната тук система от 
критерии за оценка, този инструмент в никакъв 
случай не се  явяват инструмент с  
автоматично действие. И този инструмент 
проявява своята градивна роля само при строго 
определени условия. И макар да има отлики от 
другите източници на външен финансов ресурс 
за една икономическа система (национално 
стопанство, организация), условията, които го 

превръщат в реален фактор на развитието на 
съответната система си остават същите. 
Същината на въпроса  опира до това, че 
обезпечаването на тези условия може да стане 
само на основата на правилното тълкуване на 
релациите между управленските функции. И по-
конкретно, на основата на поставяне във вярна 
плоскост на релацията между базисната 
управленска функция – разработката и 
обосновката на системата от решения (в случая 
спрямо националната икономическа система) – 
планирането, и онази от функциите с 
надстроечен характер, която отговаря за 
изграждането на подходящата административна 
и  и н с т и т у ц и о н а л н а  с т р у к т у р а  з а  
разработването, изпълнението и контрола по 
изпълнението на системата от управленски 
решения – организирането.

Неспособността на България да обезпечи 
предпоставките за реализиране на градивната 
роля на фондовете по ОСР на ЕС повишава 
рисковете замислените мероприятия и действия 
във връзка с привличането на ресурс от тези 
фондове да се превърнат в последна сметка  в 
спирачка на кохезията в страната, а и в 
интеграционната общност. Налице са признаци 
именно за такъв развой на процесите в България 
във връзка с провеждането на кохезионната 
политика през отминаващия програмен период 
(2007-2013 г.). Този сценарий обаче, на свой ред 
ще съдейства за компрометиране на ролята на 
кохезионната политика за пълноценното 
разгръщане на интеграционния процес в ЕС. 
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Основни проблеми пред бъдещото развитие на системата ....

септември 2000 г. лидерите на страните членки 
на Организацията на обединените нации (ООН) 
приемат Декларацията на хилядолетието. С нея 
страните членки поемат ангажименти за 
изграждането на по-мирен, благоденстващ и 
справедлив свят. Декларацията набелязва 
целите на хилядолетието за развитие: 

 Преодоляване на крайната бедност и глада;
 Постигане на начално образование за 

всички;
 Насърчаване равенството между жените и 

мъжете и овластяване на жените;
 Намаляване на детската смъртност ;
 Подобряване здравословното състояние на 

майките;
 Борба с ХИВ/СПИН, малария и други 

болести;
 Осигуряване на устойчива околна среда;
 Създаване на глобално партньорство за 

развитие
Страните, подписали Декларацията, се 

ангажират до 2015 г. да постигнат целите на 
хилядолетието .  Изводите  за  все  по-
нарастващото значение на здравните въпроси в 
световен мащаб се подкрепят от факта, че три от 
осемте изведени цели имат пряко отношение 
към въпросите на здравеопазването.

През 2005 г. в централата на ООН в Ню Йорк 
се провежда среща на държавните лидери, на 
която те потвърждават своя ангажимент за 
постигане на целите на хилядолетието до 2015 г. 
Всяка една страна следва сама да предприеме 
необходимите дейности за разработването на 
национални политики и стратегии, които да 
доведат до постигането на заложените цели. 

Европейският съюз (ЕС) също осъзнава 
необходимостта от интернационални мерки за 
подобряване на здравния статус на жителите на 
отделните страни членки. В отговор на тази 
необходимост на 23.09.2002 г. е приета 
Програма за действие на Общността в областта 
на здравето (2003-2008). Предвижда се 
програмата да допълни националните политики 
и да допринесе за запазване на човешкото здраве 
и за подобряване на общественото здраве.

Главните цели на програмата са:
 Подобряване на информацията и знанието 

за подобряване на общественото здраве;
 Да повиши способността за бърз и 

координиран отговор на заплахите за здравето;
 Да подкрепи здравеопазването и 

предпазването от заболяване чрез обръщане на 

 Въведение

Близо четвърт век след началото на 
прехода към пазарна икономика в България, 
системата на здравеопазването продължава да 
бъде една от най-обсъжданите в страната. 
Извършената реформа в здравния сектор не успя 
да спомогне за подобряване на влошеното 
здравословното състояние на населението. 
Въпреки постоянното увеличаване на 
инвестирания ресурс, здравеопазването в 
страната продължава да се отличава с 
множество проблеми. Основната цел на 
настоящата статия е да изведе основните 
проблеми, които се явяват спирачка пред 
бъдещото  развитие  на  системат а  на  
здравеопазването в България. За да бъде 
охарактеризирана системата на здраве-
опазването в страната, на първо място е 
необходимо да бъдат проучени световните 
здравни тенденции, които ще отправят редица 
предизвикателства към здравния сектор в 
България.

1.Световни тенденции в сферата на 
здравеопазването

Въпросите на здравеопазването и на 
провежданата здравна политика стават все по-
актуални с изтичането на XX век. С 
настъпването на XXI век политическите лидери 
и учените все повече осъзнават необходимостта 
от глобално решение на проблемите на здравния 
статус на хората.

В отговор на тази необходимост през 

Основни проблеми пред 
бъдещото развитие 
на системата на 
здравеопазване в България

ас. д-р Христо Иванов, 
Университет за национално и 
световно стопанство - София
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здравните детерминанти към всички политики и 
1

дейности .
Предвижда се по този начин програмата да 

допринесе за:
 Осигуряването на високо равнище на 

здравеопазване в определянето и изпълнението 
на всички общностни политики и дейности;

 Справяне с неравенствата в здраве-
опазването;

 Насърчаване на кооперирането между 
страните членки.

За изпълнението на целите на програмата са 
предвидени дейности в четири главни 
направления: дейности, свързани с мониторинга 
и системите за бързо реагиране, дейности по 
ключови здравни въпроси, дейности, свързани 
със законодателството и дейности, свързани с 
консулт ации ,  знание  и  информация .  
Финансовата рамка за изпълнението на 
програмата възлиза на 312 милиона евро.

Политиката по здравеопазване в ЕС е 
отговорност на всяка една отделна страна 
членка. Все пак са налице редица сфери, в които 
отделните страни членки не могат сами да 
решават ефективно възникналите проблеми и 
където общите усилия на общностно равнище са 
необходими. Към тях се отнасят въпросите с 
о б щ н о с т н о  вл и я н и е  като  п а н д е м и и ,  
биотероризъм и др., както и въпросите, свързани 
със свободно придвижване на стоки, услуги, 
хора и капитали.

Невъзможността на отделните страни да 
решават ефективно всички въпроси налага 
разработването на стратегически документ на 
ниво ЕС в сферата на здравеопазването. В 
отговор на тази потребност на 27.10.2007 г. 
година е приет документ със заглавие „Заедно за 
здраве: стратегически подход за ЕС за 2008-2013 
г.”.

Основната цел на документа е здравната 
политика  на  общно стно равнище да  
благоприятства за добро здраве, да защитава 
гражданите от заплахи и да подкрепя 

2
устойчивостта . Така изведената основна цел е 
декомпозирана на три специфични цели: 
подпомагане на доброто здраве в застаряващото 
население на Европа, предпазване на 

гражданите от заплахи за здравето им и 
подкрепяне на динамични здравни системи и 
нови технологии.

В стратегията са изведени и четири 
фундаментални принципа за действия на ЕС в 
областта на здравеопазването: стратегия, 
основана на споделени здравни ценности; 
здравето е най-голямото богатство; здраве във 
всички политики; засилване на гласа на ЕС в 
световното здравеопазване. Към всички 
специфични цели и фундаментални принципи 
са изведени и необходимите действия за 
постигането им.

На 23 октомври 2007 година е приета втора 
Програма за действие на Общността в областта 
на здравето (2008—2013 г.). Необходимостта 
разработването на  втора програма е  
продиктувана от отстояване на постигнатите 
резултати и от постигането на общностните 
цели в сферата на здравеопазването.  
„Програмата следва да развива постиженията на 
предходната Програма за действие на 
Общността в областта на общественото здраве 
(2003—2008 г.). Тя следва да допринесе за 
постигането на високо равнище на физическо и 
психично здраве и по-голяма равнопоставеност 
по здравни въпроси в рамките на Общността 
чрез насочване на дейности към подобряване на 
общественото здраве, профилактика на 
заболявания и разстройства у хората и 
отстраняване на източниците на заплаха за 
здравето, с цел борба със заболеваемостта и 
преждевременната смърт. Тя също така следва 
да осигури на гражданите по-добър достъп до 
информация, предоставяйки им по този начин 
повече възможности за вземане на решения, 
които да защитават техните интереси по най-

3
добрия начин”.

Изведените цели във втората Програма за 
действие на Общността в областта на здравето 
(2008—2013 г.) са:

 подобряване здравната сигурност на 
гражданите;

 насърчаване на здравето, включително 
намаляване на неравнопоставеността в 
здравеопазването;

 създаване и разпространяване на здравна 
информация и знания.

За постигането на така изведените цели 
1 Decision No 1786/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 
23 September 2002, adopting a programme of Community action in the field 
of public health (2003-2008)
2Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008-2013, 
Commission of the European Communities, Brussels, 23.10.2007

3 Decision No 1350/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 
23 October 2007 establishing a second programme of Community action in 
the field of health (2008-13)
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са предвидени 321 500 000 евро.
В представените три стратегически 

документа на ЕС са налице редица слабости 
като: липсата на изследване на обкръжаващата 
среда, липсата на комуникация между отделните 
страни членки, необходимост от по-детайлно 
извеждане на отговорностите на всички 
равнища, както и липсата на извеждане и 
съпоставка на разполагаемите и необходимите 
за реализацията на документите ресурси. Една 
от най-значимите слабо сти на трите 
стратегически документа е свързана с липсата 
на взаимно обвързване между стратегията и 
програмите. От теоретична гледна точка, една 
програма трябва да има по-тесен обхват, да се 
реализира за по-кратък времеви период и трябва 
да служи за реализация на стратегията.

В края на 2011 г. се прави опит за 
преодоляването на посочената слабост като се 
прави предложение  за  регламент  на  
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на трета многогодишна програма за 
действие на ЕС в областта на здравето за 
периода 2014-2020 г. В предложената програма, 
озаглавена „Здраве за растеж”, се подчертава 
връзката между икономическия растеж и 
доброто  здраво словно  състояние  на  
населението в ЕС. Документът е насочен към 
изпълнението на целите на стратегията „Европа 
2020, стратегия за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж”.

Общите цели на програмата „Здраве за 
растеж“ са да се работи с държавите-членки за 
насърчаване на иновациите в здравеопазването 
и увеличаване на устойчивостта на здравните 
системи, за да се подобри здравето на 
гражданите на ЕС и те да бъдат защитени от 

4трансгранични заплахи за здравето.
За постигането на общите цели на 

програмата са предвидени четири специфични 
цели:

 Разработване на общи инструменти и 
механизми на равнището на ЕС за справяне с 
недостига на човешки и финансови ресурси, 
както и за да се улесни внедряването на 
иновациите в здравеопазването с цел да се 
допринесе за постигането на новаторски и 
устойчиви здравни системи;

 Подобряване на достъпа, включително 
извън националните граници, до медицински 
експертни познания и информация за 
специфични заболявания и разработване на 
съвместни решения и насоки, целящи 
повишаване на качеството на здравеопазването 
и безопасността на пациентите, за да се подобри 
достъпът на гражданите на ЕС до по-качествено 
и по-сигурно здравно обслужване;

 Набелязване,  разпро страняване и 
насърчаване на внедряването на утвърдените 
най-добри практики за икономически 
ефективни превантивни мерки по отношение на 
основните рискови фактори, а именно 
тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол, 
затлъстяването и ХИВ/СПИН, като се постави 
акцент върху трансграничното измерение, с цел 
профилактика на болестите и подкрепа за 
постигане на добро здраве;

 Разработване на общи подходи и доказване 
на ползата от тях за по-добра подготвеност и 
координация при извънредни ситуации във 
връзка със здравето с цел защита на гражданите 
от трансгранични заплахи за здравето.

За постигане на целите на програмата са 
разработени необходимите действия, които са 
обединени в четири главни направления: 
съдействие за постигането на новаторски и 
устойчиви здравни системи; подобряване на 
достъпа на гражданите до по-качествено и по-
сигурно здравно обслужване; подкрепа за 
постигане на добро здраве и профилактика на 
болестите;  защита на гражданите от 
трансгранични заплахи за здравето. За 
изпълнението на програмата са предвидени 446 
млн. евро, които са в съответствие с 
предложените бюджетни средства за здравната 
програма в предложението „Бюджет за 
стратегията „Европа 2020“.

2. Основни резултати от проведените 
реформи в системата на здравеопазване в 

България

Световните и регионални съюзи и тяхното 
настоящо и бъдещо поведение формират част от 
обкръжаващата среда на България като цяло и в 
частност на системата и на здравеопазване. 
Изведените световни тенденции в сферата на 
з д р а в е о п а з в а н е т о  о т п р а в я т  р е д и ц а  
предизвикателства към здравната система на 
България. Здравните въпроси в страната стават 

4 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on 
establishing a Health for Growth Programme, the third multi-annual 
programme of EU action in the field of health for the period 2014-2020, 
Brussels, 9.11.2011 COM(2011)
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все по-актуални в следствие на две значими 
събития в най-новата история на страната: 
преходът към пазарна икономика и членството 
на страната в ЕС. Именно членството на 
страната в ЕС и в световни съюзи като ООН 
предопределят и редица изисквания към 
здравната система. Но необходимостта от 
промяна в системата на здравеопазването в 
България е наложена най-вече от влошаването 
на здравния статус на населението в годините 
след началото на прехода.

Осъществената здравна реформа в страната 
въвежда елементи, характерни за пазарната 
икономика като:  само стоятелно ст  на  
потрeбителите и доставчиците на здравни 
услуги, стимулиране на конкуренцията, 
въвеждането на договорни отношения и др. За 
реализацията на необходимите реформи са 
приети редица закони като: Закон за здравното 
осигуряване, Закон за лечебните заведения, 
Закон за здравето, Закон за лекарствените 
продукти в хуманната медицина, Закон за 
здравословни и безопасни условия на труд, 
Закон за медицинските изделия и др., както и 
редица подзаконови актове. Тези актове са 
неразривно свързани и следва да установят 
законовата рамка на здравеопазването на 
страната. Какви са основните резултати от 
проведената реформа до момента?

За нуждите на оценката на проведената 
реформа в здравеопазването са изследвани 
редица показатели. Първият от тях касае общите 
разходи за здравеопазване, изразени като 
процент от брутния вътрешен продукт (БВП) на 
страната. За периода 1995-2011 г. в България се 
наблюдава постепенно нарастване на 
стойностите на този показател. По данни на 
Световната здравна организация (СЗО) през 
1995 г. разходите за здравеопазване са възлизали 
на 5,23% от БВП, а през 2011 г. достигат до 
7,27%. 

Графика 1
Общи разходи за здравеопазване в 

България,  изразени като процент от БВП

Въпреки отбелязаната тенденция, през 2011 
г. България се намира на 22-ро място сред всички 
страни членки на ЕС по този показател, като 
изпреварва единствено Полша, Литва, Латвия, 
Е с т о н и я  и  Р у м ъ н и я .  Р а з х о д и т е  з а 
здравеопазване в страната значително изостават 
спямо страните с най-висок относителен дял - 
Нидерландия 11.96%, Франция 11.63%, Дания 
11.15%, Германия 11.06% и др.

За изследвания период в България се 
наблюдава тенденция на силно навлизане на 
частния сектор в сферата на здравеопазването. 
Ако през 1995 г. разходите за здравеопазване на 
държавния сектор, изразени като процент от 
общите разходи за здравеопазване, са възлизали 
на 73,96%, то постепенно до 2011 г. достигат до 
55,31%. За периода на преход към пазарна 
икономика това е и една от най-желаните цели на 
управляващите здравната система в страната.

Графика 2
Р а з х о д и  з а  з д р а в е о п а з в а н е  н а 

централното правителство в България, изразени 
к а т о  п р о ц е н т  о т  о б щ и т е  р а з ход и  з а 
здравеопазване
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Източник: WHO, National accounts data, 
       Data extraction 24.10.2013

Източник: WHO, National accounts data, 
       Data extraction 24.10.2013
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При сравнение на относителния дял на 
разходите за здравеопазване на централното 
правителство като процент от общите разходи за 
здравеопазване с другите страни в ЕС се 
очертава съвсем различна ситуация. През 2011 г. 
единствено  Кипър  е  била  с  по-нисък 
относителен дял на правителствените разходи в 
общите разходи за здравеопазване. Нещо 
повече, седем от страните членки на Съюза имат 
повече от 80% дял на правителствените разходи, 
а 19 страни имат повече от 70%. Оказва се, че 
така желаното навлизане на частния сектор в 
здравеопазването в България се различава 
коренно като тенденция спрямо мнозинството 
от страните в ЕС, включително тези с най-висок 
стандарт на живот, където здравеопазването е 
изключителен правителствен приоритет.

Успоредно с изведените тенденции се 
наблюдават и други като постепенното 
нарастване на разходите за здравеопазване като 
процент от всички разходи на правителството. 
През 2005 г. правителствените разходи за 
здравеопазване са възлизали на 8,52% от от 
общите  правителствени разходи,  като 
постепенно този процент плавно нараства и през 
2011 г. достига до 11,28%.

Графика 3
Р а з х о д и  з а  з д р а в е о п а з в а н е  н а 

централното правителство в България, изразени 
като процент от всички негови разходи

По този показател тенденциите в 
България са в синхрон с установените 
тенденции в ЕС. Въпреки отбелязаното 
постоянно нарастване, през 2011 г. едва четири 
страни в ЕС имат по-нисък процент на 

правителствените разходи за здравеопазване от 
всички правителствени разходи. Те са Полша, 
Унгария, Латвия и Кипър. Страните в ЕС с най-
високи стойности по изследвания показател са 
Нидерландия 20,56%, Германия 18,52%, Дания 
16,37%, Франция 15,93%, Австрия 15,91% и др.

3.  Основни причини за незадоволителното 
състояние на системата на здравеопазването 

в България

Осъщественият преход към пазарна 
икономика и старта на здравната реформа в 
България поставят все по-силно въпроса за 
състоянието на системата на здравеопазване в 
страната. Въпреки постоянното увеличение на 
средствата, инвестирани в здравния сектор, те 
не водят до по-добро, по-ефективно и по-
достъпно лечение на пациентите. В подкрепа на 
това твърдение могат да се представят и данните 
на Евростат, касаещи продължителността на 
живота в страните членки. Очакваната 
продължителност на живота на жените в 
България за 2011 г. е била 77.8 години, а при 
мъжете 70.7 години. По този показател при 
жените България заема последно място, докато 
при мъжете страната заема 25-то място в ЕС, 
като изпреварва единствено Латвия и Литва.

Не по-малко тревожни са данните за 
показателя години на здравословен живот. 
Според данни на Евростат, за България 
стойностите на показателя при жените 
намаляват от 71.9 години през 2006 г. на 65.9 
години през 2011 г. При мъжете също се 
наблюдава нежелана тенденция на намаление 
като през 2006 г. стойностите на показателя 
години на здравословен живот са били 66.2, а 
през 2011 г. намаляват до 62.1 години. Тези 
данни ясно доказват, че вземаните управленски 
решения и увеличаването на използвания ресурс 
не водят до преустановяване на процесите на 
влошаване на здравословното състояние на 
населението в страната.

През последните години в системата на 
здравеопазването се отбелязват редица 
неблагоприятни тенденции. Една от тях е 
свързана с факта, че голяма част от лечебните 
заведения изпадат в  тежко финансово 
състояние, като по този начин не са в състояние 
да изпълняват основните си функции. Това до 
известна степен би могло да се обясни в 
недобрия мениджмънт на здравните заведения. 

Източник: WHO, National accounts data, 
       Data extraction 24.10.2013
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Но най-значимият фактор за незавидното 
финансово състояние на лечебните заведения е 
начина  на  заплащане  на  извършенат а 
медицинска дейност. С въвеждането на 
финансирането на болниците от Националната 
з д р а в н о о с и г у р и т е л н а  к а с а  ( Н З О К ) , 
извършената медицинска дейност се заплаща по 
клинични пътеки.  В голямата  си част 
клиничните пътеки са подценени – цените, по 
които се заплаща дейността са по-ниски от 
реално извършените разходи за лечение на 
съответния пациент. Вследствие на начина на 
заплащане на извършената медицинска дейност 
се налага на пациентите да заплащат за немалка 
част от оказваните им медицински услуги – 
избор на екип за оперативна интервенция, 
заплащане за консумативи и имплантанти и др.

Друга наблюдавана негативна тенденция в 
системата на здравеопазването,  имаща 
отношение към недоброто финансово състояние 
на болниците, е свързана със забавяне на 
плащанията (или частичното изплащане) на 
изработените клинични пътеки от страна на 
Н З О К .  То в а  в од и  д о  п о в и ш а в а н е  н а 
напрежението в сектора и до протести на лекари 
и медицински специалисти.

В началото на XXI век в системата на 
здравеопазването започват да навлизат частни 
болнични заведения. По правило техните 
финансови показатели са по-добри от тези на 
държавните и общински болнични заведения. 
Проблемът е, че в много от случаите в частните 
болници не се предоставят някои от здравните 
услуги, които са неизгодни от финансова гледна 
точка. В този случай пациентите са принудени 
да се обърнат към държавните и общински 
заведения за медицинска помощ.

Този извод за пореден път повдига въпроса за 
мястото на частния сектор в здравеопазването. В 
частния сектор основната движеща сила е 
постигането на печалба, а осигуряването на 
достъпно здравеопазване остава на втори план. 
Поради тази причина в голяма част от страните 
от ЕС държавния сектор дава над 70% от 
средствата за здравеопазване, а държавата е 
прехвърлила  отговорно ст  на  частната 
инициатива там, където не е застрашен 
социалния ефект от здравните услуги.

В системата на здравеопазването са налице и 
други значими проблеми и спорни въпроси като: 
все още недобре развитата система за 
превенция, предложения за приватизация на 

л е ч е б н и  з а в е д е н и я ,  п о в и ш а в а н е  н а 
изискванията на НЗОК към договорните 
партньори, неформалните плащания от страна 
на пациентите и др. 

Най-големият проблем на системата на 
здравеопазването е свързан с поставянето на 
грешна основа на взаимоотношението човек-
икономика. Трябва ли човекът да служи на 
икономиката или обратно? Трябва ли системата 
на здравеопазването да служи на пациентите 
или обратното? 

Изискванията на тези взаимоотношения са 
свързани с това, че е необходимо икономиката да 
служи на човека, а не обратното, че е 
необходимо системата на здравеопазването да 
служи на пациентите. По този въпрос Лудвиг 
Ерхард заявява „В началото на размишленията 
по тази тема ще си позволя да цитирам 
изречението, което винаги повтарям: Мярка и 
съдник за това, кое е добро и кое е лошо в 
икономическата политика, не са догмите или 
гледните точки на отделните обществени групи, 
а изключително човекът, потребителят, народът. 
Една икономическа политика може само 
дотолкова и дотогава да се признава за добра, 
доколкото тя просто служи на човека и му носи 

5благополучие”.
Питър Дракър счита, че „в сферата на 

интелектуалния труд, качеството не е нито 
минимум, нито спънка, а същността на 
продукцията. Преценявайки работата на един 
учител, ние не се интересуваме от броя на 
учениците, които той може да обучава. 
Интересуваме се колко ученици научават нещо – 
това е въпрос на качество. Оценявайки 
дейността на една медицинска лаборатория, 
въпросът колко на брой тестове могат да се 
обработят на апаратурата, с която е оборудвана, е 
второстепенен в сравнение с въпроса колко от 
резултатите са надеждни. Това се отнася дори за 
работата в архивите. Следователно основната 
цел на производителността на умствения труд е 
постигането на качество – и не минимално, а 
поне  оптима лно ,  ако  максима лното  е 
невъзможно. Едва тогава идва ред на въпроса 

6„Какъв е обемът, количеството на работата?””.
В днешни дни често се обръща много по-

сериозно внимание на признаците, а не на 
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5 Ерхард Лудвиг, Благоденствие за всички, Университетско издателство 
стопанство, С., 1993 г., стр.121-122
6 Дракър Питър, Мениджмънт предизвикателствата през XXI век, 
„Класика и стил” ООД, С., 2005 г., стр. 148



37“БИЗНЕС ПОСОКИ”

п р и ч и н и т е  з а  с ъ с тоя н и е то  н а  д а д е н а 
и ко н ом и ч е с ка  с и с т е м а .  М н о го  ч е с то 
икономистите считат, че с контролирането в 
зададени граници на определен набор от 
медицински и икономически показатели (брой 
преминали болни, обръщаемост на леглата, 
стойност на един леглоден, стойност на един 
лекарстводен и др.) ще решат сложилите се 
проблеми в системата на здравеопазването. 
Икономическата реалност в България доказва, 
че механичното придържане на някои от 
показателите в определени норми не води до 
решаването на проблемите на хората.

Заключение:

При взаимоотношението човек-икономика, 
човекът трябва да бъде поставен на първо място. 
Всяка една икономическа политика трябва да 
служи на човека, а не на икономиката. 
Основната цел на системата на здравеопазване 
следва да бъде насочена към оказване на 
качествена, безотказна и адекватна на здравните 
потребности на населенито медицинска помощ 
на всички етапи от лечението на пациента – 
профилактика ,  диагно стика ,  лечение , 
възстановяване и рехабилитация. Само 
политика, която е подчинена на нуждите на 
пациентите, може да се счита за приемлива.
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 Въведение
Предоставянето на административни 

услуги на гражданите и бизнеса е основна 
отговорност на администрацията. Админист-
ративната реформа у нас, независимо колко 
успешно се реализира,  постави пред 
администрацията важни цели, сред които:

- подобряване на административното 
обслужване и предоставяне на качествени 
административни услуги по прозрачен, 
ефикасен и ефективен начин както за 
обществото, така и за институциите, на които 
законът възлага изпълнението им;

- преосмисляне на взаимоотношенията 
между държавата и гражданите/организациите 
и възприемането им като клиенти на 
а д м и н и с т р а ц и я т а  и  п от р е б и т е л и  н а  
административни услуги;

- предоставяне за изпълнение на някои 
обществени услуги на частни организации и др.

За постигане целите на админист-ративната 
реформа в допълнение към извършените 
законови промени бяха създадени и редица 
документи - стратегии, концепции и модели за 
п од о б р я ва н е  и  у с ъ въ р ш е н с т ва н е  н а  
административното обслужване[2,3,6,10]. 
Всеки един от тези документи е разработен и 
приет с ясното разбиране за необходимостта 
администрацията да откликне адекватно на 
динамично променящите се условия и 
обществени очаквания. Реализирането на 
стратегиите и въвеждането на новите модели 
очерта от една страна, като важна предпоставка 

за успех, промяната на управленския стил на 
публичната администрация чрез адаптиране и 
прилагане на подходи и инструменти, 
използвани в бизнес администрацията. От друга 
страна, целите, които са поставени в тях – 
постигане на високо качество на предоставяните 
услуги, ефективност и ефикасност на 
дейностите по създаването им, извеждат на 
преден план критично важната роля на 
функцията на операционното управление [1] в 
организациите и институциите от публичния 

1сектор. В „опреацииите”  се осъществява 
реалният контакт на гражданите с държавната и 
местната власт. Основна част от операционната 
система са работните процеси, чрез които се 
формира качеството на предоставяните услуги и 
се акумулират разходите за предоставянето на 
услугите. Управлението на операциите носи 
отговорност за производството на админист-
ративните услуги с определено качество и цена, 
респективно, за представянето на държавните и 
местните институции пред потребителите на 
тези услуги. 

Това обосновава необходимостта от 
операционен прочит на документите, които се 
приемат в администрацията и се публикуват 
като рамка и база за развитие и усъвършенстване 
на административните услуги.

Обект на настоящото изследване е 
Базисният модел на комплексно админист-

2ративно обслужване (КАО)  от гледна точка на 
операциите.

Целта на изследването е, анализирайки 
модела, да се изведат основните задачи и 
отговорности на операционната функция в 
организациите и институциите, предоставящи 
административни услуги, във връзка с 
въвеждането му. Така също да се предложат 
инструменти и подходи от практиката на бизнес 
администрацията, които биха били полезни при 
реализиране целите на Базисния модел в 
организациите от публичния сектор.

Операционен прочит 
на Базисния модел на 
комплексно 
административно 
обслужване

гл.ас. д-р Юлия Йоргова, 
Бургаски свободен университет

1  В литературата в областта на управление на операциите общото родово 
понятие „операции” се използва, за да укаже функцията, отговаряща за 
производството на стоки и услуги в организациите.
2 Базисният модел на комплексно административно обслужване е 
разработен от ТехноЛогика ЕАД по проект на ОП „Административен 
капацитет” и одобрен с Решение по т.8 на МС от 19.06.2013г.
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Операционен прочит на Базисния модел на комплексно ....

1. Общ преглед и анализ на Базисния модел 
на комплексно административно обслужване 
от операционна гледна точка.
  Базисният модел на КАО е разработен и 
одобрен от Министерския съвет в отговор на 
необходимостта от документ, предоставящ 
универсална рамка и насоки за въвеждане на 
комплексно административно обслужване в 
държавната администрация. Основната цел на 
модела е чрез предоставяне на цялостна 
методология за практическо въвеждане на КАО 
и разпространение на опита от съществуващи 
добри практики в тази област от други страни – 
членки на ЕС, да се подпомогне и насърчи 
адмистрацията в България за извършване на 
тази необходима за продължаване на 
административната реформа стъпка. 

Нуждата от такъв документ е обоснована в 
контекста на текущото състояние на 
административното обслужване у нас, за което 
могат да бъдат посочени следните особености: 

- от потребителите на административни 
услуги масово се изискват документи и 
информация, които са налични в един или друг 
вид в някой от първичните регистри или в 
административните структури;

- тази практика е налице въпреки 
съществуващата нормативна уредба, вменяваща 
на администрациите да набавят необходимите 
налични данни и документи по служебен път от 
други административни структури;

- всяка администрация изпълнява услугите, 
за които са и предоставени пълномощия 
относително самостоятелно, което показва 
реално съществуващите затруднения в 
комуникацията, интеграцията и координацията 
между различните административни структури 
в държавата при предоставянето на услуги на 
обществото;

- притеснително ниска е степента на 
автоматизация на процесите за предоставяне на 
административни услуги – около 30% от 
администрациите декларират електронно 
доставяне на услугите, като големият дял се 
ограничават само до достъп до електронни 
формуляри на документи и информация [3];

- услугите, които позволяват електронна 
обработка на документи или извършване на 
транзакции по електронен път, са едва с 5% 
относителен дял [3];

- обменът на данни и документи между 

ведомствата, създаващи и поддържащи 
регистри на първични данни, е затруднен поради 
т р ом а в и  п р о ц ед у р и  и  н ед о с т ат ъ ч н а  
комуникация;

-  известна практика е администрацията да 
се позовава на максималните законово 
установени срокове за предоставяне на 
услугите, без да полага необходимите усилия за 
съкращаване на времто за изпълнение, което 
пряко повлиява на удовлетвореността на 
клиентите и ефективността на администра-
тивните дейности;

-  слаба  е  заинтерисовано стт а  на  
администрацията за създаване на удобни и 
предпочитани от клиентите канали за достъп до 
административните услуги; 

- не е осигурен достъп до услугите на 
централната администрация чрез структурите 
на общинската администрация;

- рядко в териториалните звена на 
централните администрации е възможно да се 
подадат заявления за предоставяните от тях 
административни услуги без необходимостта от 
директен контакт на потребителите с 
централата;

- не се предоставят услуги, за чието 
изпълнение е необходима интеграция на 
няколко администрации, или услуги от типа 
„бизнес събития” и „епизоди от живота”.

В Базисния модел на КАО е направена 
важната констатация, че за голяма част от тези 
проблеми причина е „липсата на ясни стимули 
за администрацията за постигане на по-добро 
качество на предоставяните услуги”[3]. 
Безспорно това е ключов проблем при 
реализирането на всяка една стратегия за 
административно обслужване. 

Другият съществен въпрос, на който трябва 
да бъде даден отговор, е: На каква основа може 
да се стъпи за въвеждането на модела на 
комплексно административно обслужване по 
о т н о ш е н и е  н а  р а б о т н и т е  п р о ц е с и ,  
съществуващите процедури и практики за 
производство на административните услуги? 
При това очевидно е различното ниво на 
развитие и прилагане на принципите на 
административното обслужване в различните 
административни структури у нас. А 
взаимодействието и координацията между 
администрациите, което е в основата на модела, 
могат да бъдат успешни, ако вече е постигната 



определена степен на ефикасност и ефективност 
на операциите вътре във всяка една от 
структурите, които ще се интегрират.

В тази връзка трябва да се отбележи ролята 
н а  „ Ко н ц е п ц и я  з а  п о д о б р я в а н е  н а  
административното обслужване в контекста на 
принципа на „едно гише” и „Базисен модел за 
административно обслужване на „едно гише”, 
приети през 2002г. от Министерсия съвет [6,2], 
чието естествено продължение се явява обектът 
на настоящото изследване. Тези документи 
дадоха началото на промяна към нова 
организационна култура на институциите в 
публичния сектор, без която не би могло да се 
мисли за комплексно административно 
обслужване сега. В Концепцията са заложени 
четири последователни етапа на развитие във 
времето на системата за административно 
обслужване с крайна цел предоставяне на 
комплексни услуги от типа „епизоди от живота”. 
Етапите дават рамката на разгръщане на 
потенциала, необходим за предоставяне на 
комплексни услуги и включват:

- Етап 1: Предоставяне на услуги от 
отделна административна структура в системата 
на едно министерство.

- Етап 2: Интеграция на предоставяните 
услуги от административни структури в 
системата на едно министерство.

- Етап 3: Интеграция на предоставяните 
услуги от две административни структури от 
системата на различни министерства.

- Етап 4: Предоставяне на услуги от 
множество административни структури във 
формата на “епизоди от живота”.

За да се достигне до последния етап в 
развитието на системата за административно 
обслужване, е необходимо да се премине през 
предшестващите го етапи. Степента на 
напредък зависи от спецификата на отделните 
администрации, но основната линия, която е 
заложена в концепцията, е стремеж към 
задоволяване нуждите на потребителите на 
административни услуги по най-лесния, 
достъпен и удовлетворяващ за тях начин. 

В настоящия момент рамката на етапите на 
развитие може да бъде особено полезна за 
оценка във връзка с нивото на разгръщане на 
потенциала на администрациите за въвеждане 
на комплексно административно обслужване. 
Преди да се пристъпи към практически 

действия за предоставяне на комплексни 
административни услуги, е необходима 
преценка на реално достигнатото ниво, което е 
различно за различните административни 
структури. В съответствие с модела за 
административно обслужване на принципа на 
„едно гише”, оценката трябва да е по отношение 
на определените като „лостове на промяната”– 
процеси, човешки ресурси, технологии и 
управление на дейността. Всяка една от тези 
целеви области е пряко свързана с решенията 
във функцията на операциите. Те изграждат 
базата, около която трябва да се структурира 
усъвършенстването на административните 
услуги за достигане на етапа на комплексно 
административно обслужване. Проблемът е в 
това, че нивото на развитие е различно и много 
от администрациите не успяха да достигнат 
поставените през 2002г. цели и да приложат на 
практика в пълнота стратегическите принципи 
за предоставяне на административни услуги и 
да установят ефективно работещи системи на 
обслужване „едно гише”. 

Разбира се, трябва да се отбележи, че с 
концепцията и модела стартираха редица 
иновативни  положителни  промени  в  
организацията на работата и организационната 
култура на публичната администрация у нас в 
съзвучие с европейските достижения в тази 
област. Анализът на постиженията от 
въвеждането на модела „едно гише” позволява 
да се направят някои положителни констатации:

- Подобно на управлението на бизнес 
услугите, клиентът с неговите очаквания и 
искания беше поставен в центъра на модела на 
административното обслужване. 

- Работните процеси станаха обект на 
анализ, описание, оценка, измерване на 
резултата и усъвършенстване. В операционната 
функция на публичните институции се 
разграничиха „фронт офиси” и „бек офиси” и се 
направиха опити за очертаване на границите и 
отговорностите им, както и на механизмите на 
взаимодействие между тях. Това позволи по-
добра преценка на наличния и необходимия 
капацитет на администрацията и подобряване 
на използваемостта на ресурсите. 

-  Едно от важните достойнства на модела за 
административно обслужване на принципа на 
„ е д н о  г и ш е ”  е ,  ч е  п р е д о с т а в и  н а  
администрацията план за действие с ясно 
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разписани задачи за изпълнение, критични 
фактори за успех и критерии за измерване на 
резултатите. С него се направи опит за 
въвеждане на механизъм за непрекъснато 
подобрение на дейностите на администрацията. 

От изложеното по-горе е ясно, че 
въвеждането на комплексно административно 
обслужване е изпълнимо при наличие на 
успешно реализиран модел за административно 
обслужване на принципа на „едно гише”. Това 
условие е важно и поради факта, че Базисният 
модел на КАО не предоставя така добре 
структуриран план за действие. Той надгражда и 
обогатява съществуващите концепция, модел на 
принципа „едно гише” и други текущи 
разработки и практики в тази посока. По-скоро 
целта му е да осъвремени настоящия модел на 
административно обслужване, отразявайки 
настъпилите промени в тази област през 
последните десет години. В модела се акцентира 
върху комплексното административно 
обслужване, възможност за чието въвеждане 
дава развитието на информационните 
технологии и все по-широкото им навлизане в 
публичните институции и в живота на 
гражданите и бизнеса – потребители на 
административни услуги. 

Характерът на универсална рамка и 
елементът на надграждане над съществуващите 
модел и практики до голяма степен обяснява 
структурата и съдържанието на Базисния модел 
на КАО. За да се постигне целта на настоящото 
изследване, е необходимо да се анализира 
съдържанието най-вече на втората и третата част 
на документа, с които се изяснява същността на 
комплексното административно обслужване и 
се предлага методология за практическото му 
въвеждане.

Изходна точка за представяне същността на 
комплексното административно обслужване е 
дефинирането му като „такова обслужване, при 
което административната услуга се предоставя 
от компетентните административни органи, 
лицата, осъществяващи публични функции, и 
организациите, предоставящи обществени 
услуги, без да е необходимо заявителят да 
предоставя информация или доказателствени 
средства, за които са налице данни, събирани 
или създавани от административни органи, 
първични администратори на  данни,  
независимо дали тези данни се поддържат в 

електронна форма или на хартиен носител” [3].
От въвеждането на КАО в практиката на 

администрацията се очаква принос за 
постигането на важни за обществото цели, като: 
предоставяне на качествени, удовлетворяващи 
потребителите, високо ефективни админист-
ративни услуги, намаляване на възможностите 
за корупционни практики и на админист-
ративната тежест, приближаване на услугите до 
гражданите и организациите, съсредоточаване 
на административното обслужване към 
„епизоди от живота” и „бизнес събития”. 

Базисният модел на КАО възприема като 
основополагащи определените в Концепцията 
за подобряване на административното 
обслужване в контекста на принципа на „едно 
гише” осем стратегически принципа за 
качествено обслужване[6]. В съответствие с тях 
и като естествено продължение, въвеждането на 
модела за КАО предполага още усилия от 
администрацията и възлага допълнителни 
задачи, свързани с операционната функция, а 
именно:

- организиране на процеси за служебно 
събиране на доказателства от административния 
орган, което по същество е вътрешно-
административна услуга;

- проектиране и реализиране на нови канали 
за достъп на клиентите до административните 
услуги, което засяга решенията за управление на 
входовете на операционната система;

- автоматизиране на процесите по 
предоставяне на административни услуги, 
които са основната част на операциите.

Анализът на горното определение за 
естеството на КАО, поставените цели и 
допълнителните задачи очертават няколко 
основни изисквания към администрациите, 
които пряко се отнасят до операционната им 
функция, а именно:

- да определят кой е обектът на 
комплексно административно обслужване, 
мястото и ролята му в процеса на предоставяне 
на услугите и каналите, по-които ще се 
осъществява достъпът му до обслужващата 
система;

- да специфицират и унифицират 
необходимия комплект от документи,  
информация и/или доказателствени средства, за 
които са налице данни в административните 
органи, както и процесите по събирането им;
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- да дефинират и анализират работните 
процеси за производство на услугите в 
администрацията, приемаща заявката за услуга, 
моментите и начина на взаимодействие с други 
администрации в хода на изпълнението им;

- да предложат мерки за усъвършенстване 
на работните процеси с цел повишаване на 
тяхната ефективност.

Клиентът в процеса на предоставяне на 
комплексни административни услуги – място и 
роля.

Н а  п ъ р в о  м я с т о  е  н е о б х о д и м о  
администрацията да има пълна яснота относно 
профила на потребителите и изискванията им за 
качество и цена на административните услуги. 
Клиентът на администрацията заема централна 
роля в операциите на административните 
услуги. Първата важна крачка в разбирането на 
потребителите и задоволяване на исканията им е 
да се отговори на въпроса: „Кой всъщност е 
клиентът на администрацията?”. 

В бизнес организациите феноменът 
„клиент” е относително по-лесно да бъде 
определен. Най-общо това е индивидът или 
фирмата, които купуват стоки и услуги. 
Клиентът взема решението си за покупка 
свободно, отчитайки съотношението полезност 
– цена на продукта. Компаниите полагат усилия 
с различни мерки да си осигурят повече 
ку п у вач и .  О т  д ру г а  с т р а н а ,  б и з н е с  
организациите са свободни да не доставят 
определен продукт или да променят цената му в 
съответствие с промяна на условията на пазара.

Клиентът в публичния сектор е по-сложно 
да бъде дефиниран. На практика това са 
г р а ж д а н и т е ,  о р г а н и з а ц и и т е  и  д ру г и  
административни структри. Сложността идва от 
това, че в общия случай доставчиците на 
публични услуги са монополисти, а клиентът 
често е принуден да ползва услугата поради 
законови изисквания и при това от точно 
определена администрация. Например 
качеството на административните услуги, 
предоставяни от различните общини, може да 
бъде сравнявано, но гражданите и бизнесът 
нямат избор между различните доставчици. 

Производството и предлагането от 
стопанските организации на стоки и услуги, за 
които няма търсене, би могло в дългосрочен 
план да ги доведе до фалит. За разлика от тях 
публичните организации могат да диктуват 

търсенето на продуктите си, правейки 
задължително, чрез различни нормативно 
установени правила и регулации, купуването на 
конкретни публични услуги. Това значително 
допринася за правото им на вечно съществуване. 
И  д о като  в  б и з н е с а  з а  ком п а н и и т е  
разширяването на пазарния дял с привличането 
на повече клиенти е въпрос на оцеляване, то в 
публичните институции това не е така. Този 
факт обяснява и трудностите да се мотивират 
служителите в административните структури за 
предоставяне на качествени обществени услуги.

В Базисния модел еднозначно е посочено, че 
клиент на администрацията са гражданите и 
организациите, които реализират своя законен 
интерес по заявяване и получаване на 
административни услуги. Клиентите са 
предст авени  като  спецификатори  на  
административните услуги, определяйки 
и з и с к в а н и я т а  к ъ м  к а ч е с т в о т о  н а  
административното обслужване относно 
каналите за достъп, сроковете за изпълнение и 
цените на услугите. Чрез осигурените им канали 
те взаимодействат с администрацията при 
заявяване и получаване на резултата от услугата, 
а в някои случаи и по време на изпълнението и. 
От администрацията се изисква, спазвайки 
принципите на КАО и прилагайки конкретни 
механизми,  да посрещне нуждите на клиентите. 

Очевидно е, че трябва да се отстоява 
гледната точка, че гражданите и бизнесът са 
клиенти на администрацията. Но това означава, 
базирайки се на опита от бизнес организациите, 
да се изясни ролята и някои от специфичните 
функции, изпълнявани от клиентите в процеса 
на предоставяне на услугите. Полезно би било 
да се диференцират клиентите по определени 
показатели и за всеки тип да се използват 
подходи за управлението им като участници в 
о п е р а ц и и т е  з а  п р о и з в о д с т в о  н а  
административни услуги. 

Клиентите изпълняват разнообразни 
функции по време на предоставяне на 
административните услуги. При комплексното 
административно обслужване каналите за 
до стъп на  клиентите  се  увеличават.  
Въвеждането и използването на модерни 
софтуерни продукти позволява и различна 
дълбочина на навлизане на потребителите на 
услуги в обслужващата система, респективно в 
операциите за създаването им. Присъствието и 
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участието на клиентите в процеса на 
производство  разширява  обхват а  на  
отговорности на операционните ръководители в 
административните структури и ги поставя пред 
редица предизвикателства. 

Функциите, които клиентите могат да 
изпълняват в операциите на административните 
услуги, зависят от естеството на конкретната 
услуга и от съдържанието на работните процеси. 
Операционните ръководители трябва да 
п о з н а в ат,  а н а л и з и р ат  и  у п р а в л я в ат  
р е а л и з и р а н е т о  н а  т е з и  ф у н к ц и и  в  
операционната система.

Основна функция, която клиентът изпълнява 
в операциите на административните услуги, 
независимо от канала, по който постъпва 
заявлението му за обслужване,  е  на 
спецификатор на услугата. Без предоставяне на 
информация за исканията си процесът на 
обслужване не може да стартира. Понякога това 
може да се окаже трудно за конкретния клиент. 
Особено важно за работата на служителите по-
нататък, както и за крайния резултат, е да бъде 
събрана  подходящата  информация,  в  
подходящия вид, преди процесът да е започнал, 
още на входа на операционната система. 

И ако за  бизнес организациите е  
препоръчителен подход да разработят и 
предложат  входящи ст андартизирани 
формуляри или други подходящи спомагателни 
документи (входни карти, заявления и др.), то за 
практиката на администрациите това е 
необходимо условие. Административните 
услуги са законово регламентирани и това 
определя особената важност на входящите 
данни. Целта е не само да се подпомогнат 
процесът на събиране, селектиране и анализ на 
началната информация, отнасяща се до 
очакванията, желанията и представата на 
клиентите за резултата; процесът на обслужване 
и преживяванията им в операциите, но и да се 
удовлетворят нормативните изисквания и 
ограничения. Всеки един от предлаганите на 
входа на операциите документ трябва да бъде 
тестван за разбираемост, простота, яснота, 
време за попълване и др. Разбира се, в 
съответствие с принципите на комплексно 
административно обслужване – да не се изисква 
предоставянето на данни, които вече са налични 
под някаква форма в администарцията. 

Колкото по-дълъг е престоят на клиента в 

о п е р а ц и и т е ,  т о л ко в а  п о - г о л е м и  с а  
възможностите му за формиране на мнение и 
оценка за качеството на услугата във всички 
нейни аспекти. Особено валидно това е при 
контакт със служителите „лице в лице”. Волно 
или не, клиентът изпълнява функцията на 
инспектиращ и контролиращ качеството на 
административното обслужване. Той сравнява 
очакванията си за качество, които е формирал 
чрез мнението на други потребители на услугата 
или от други източници, с получения резултат. 

Операционната функция в админист-
ративните структури е натоварена с още по-
голяма отговорност за качеството на услугите и 
поради факта, че удовлетвореността на 
гражданите и бизнеса издига престижа и 
изгражда доверие в институциите и така 
допринася за налагането на демократичните 
ценности в обществото. Ако се отиде по-далеч в 
разсъжденията, клиентите на администрацията 
периодично влизат в ролята си и на 
гласоподаватели и техният вот е своеобразна 
оценка и на качеството на административното 
обслужване в държавата.

Следователно операциите трябва да се 
стремят към осигуряване на качество, 
отговарящо или надхвърлящо очакванията на 
клиентите. 

В този смисъл, а и поради присъщото на 
услугите припокриване в различна степен 
м е ж д у  п р о ц е с а  н а  п р о и з в од с т в о  и  
потреблението на резултата, е особено важно на 
гражданите и бизнеса да се предоставят 
възможности за обективна оценка на качеството 
на административните услуги и свободно 
изказване на мнението си за него. Често в 
практиката се оказва, че клиентите откриват по-
лесно и бързо допуснатите пропуски в 
обслужването, отколкото някои формално 
о р г а н и з и р а н и  м е р о п р и я т и я ,  ц е л я щ и  
предпазване от грешки в работата. 

Създаването и поддържането на работеща 
обратна връзка е особено важно за операциите, 
защото чрез нея се получава информация за 
състоянието  на  всички  елементи  на  
операционната система – вход, процеси и 
резултат. От друга страна, обратната връзка 
позволява навременното идентифициране на 
разминаванията между очаквания и резултат и 
предприемане на коригиращи действия, преди 
к л и е н т ъ т  д а  е  н ап у с н а л  с и с т е мат а ,  
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неудовлетворен от качеството на услугата. В 
някои случаи удачен подход е да се осигури 
възможност за пряка връзка клиент – 
операционен ръководител.

Тук трябва да се отбележи, че едно от 
достойнствата на Базисния модел на 
обслужване на „едно гише” се състои именно в 
положителната роля, която изигра за насочване 
на вниманието на администрацията към 
необходимостта от създаване на ясни и 
измерими стандарти за обслужване на 
клиентите и измерване резултатите от дейността 
чрез удовлетвореността на клиентите. На 
практика с изпълнението на задачите, 
определени с този документ, се регламентира 
с ъ зд а ва н е то  н а  о б р ат н ат а  в р ъ з ка  в  
операционната система. Наличието или 
отсъствието и в различните администрации 
з а в и с и  о т  е т а п а  н а  р а з в и т и е  н а  
административното обслужване, на който се 
намира конкретната институция.

В базисния модел на КАО проблемът с 
осъществяване на механизми на обратна връзка 
е маркиран в контекста на Стратегията за 
развитие на държавната администрация (2013-
2020г.), където една от ключовите цели е 
„Развитие на администрация, ориентирана към 
постигане на резултати” [10].

Друга основна функция на клиента в 
операциите на някои от административните 
услуги е функцията на съпроизводител. Пример 
за това са услугите, които включват транзакции, 
изпълнявани по електронен път. Или такива, при 
които част от процедурите по реализиране на 
услугата се поемат от клиента. Така той се оказва 
интегрална част от операционната система и от 
средата за другите клиенти. На практика 
потребителят формира ресурс за админист-
рацията и би могъл да повлияе положително на 
производителността и, ако е обект на добро 
управление от страна на ръководителите на 
операциите, в които се включва.

Участието му в процеса на производство на 
услугата може да бъде от полза за институцията 
и за подобряване на имиджа и. Обикновено 
активно включените клиенти по-лесно развиват 
чувство за лоялност към административната 
структура. Вероятно причина за това е 
усещането за съпричастност и по-голям контрол 
над системата, от която зависи изпълнението на 
необходимата му административна услуга. 

Разбира се, присъствието и още повече 
участието на клиента в работния процес носи 
известен риск за крайния резултат поради 
неопределеността, която би могъл да внесе в 
системата, във връзка с нивото на своите 
познания, умения и личностни характеристики.

Направените до тук разсъждения за ролята и 
множеството потенциални функции на клиента 
на административни услуги в операциите на 
държавните институции позволяват следния 
извод:

На операционните ръководители в 
държавната администрация се налага да поемат 
отговорност и за управлявалението на 
клиентите в тяхната двойствена роля - като част 
от служителите, макар и временно пребиваващи 
в операциите, и като потребители на резултата 
от административното обслужване. Това 
разширява  обхват а  на  дейно стт а  на  
о п е р а ц и о н н и т е  р ъ к о в о д и т е л и  в  
администрацията в сравнение с колегите им, 
например в материалното производство.

В съответствие с целта на настоящото 
изследване може да бъдат препоръчани някои 
подходи за управление на клиентите, като част 
от операциите, които успешно се прилагат в 
стопанската практика на органзациите в сферата 
на услугите. Те се отнасят до:

 - прилагане на механизми за оценка на 
компетентността на клиента за участие в 
работните процеси;

 - предприемане на действия за обучението 
и развиването на компетентността му до 
необходимото ниво;

 - използване на различни стимули за 
мотивиране на клиента за по-ефективно участие 
в операциите;

 - провеждане на мероприятия за развиване 
на лоялността на клиента към институцията;

 - п р е д п р и е м а н е  н а  д е й с т в и я  з а  
отстраняване по подходящ начин на клиент, 
който спъва процеса и създава проблеми за 
обслужването на останалите клиенти и др.

Изброените подходи за управление на 
клиентите не изчерпват възможностите, които 
практиката предоставя, поради специфичните 
особености на всяка една административна 
услуга и голямото разнообразие от клиенти на 
администрацията. Всеки един от изброените по-
горе подходи би бил полезен в работата на 
операционните ръководители и служителите, 
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ако е насочен към подходящия тип клиенти в 
точния момент. 

Канали за достъп на клиентите до 
административните услуги.

Базисният модел на КАО определя като 
важен принцип регламентирането на  
разнообразни, адекватни на спецификата на 
услугата и нуждите на различните целеви групи 
потребители, нови канали за достъп до 
административно обслужване. Този важен за 
операциите въпрос е разгледан в третата част на 
документа, която е по-приложно ориентирана и 
представя методология за практическото 
въвеждане на комплексното административно 
обслужване. Целта на методологията е да 
очертае общата рамка при подготовката, 
планирането, проектирането и въвеждането на 
Базисния модел, както и да набележи допирните 
му точки с нормативната уредба и правилата на 
администрацията. Предвид на това, че 
методологията е структурирана в съответствие с 
основните фази на жизнения цикъл на 
реализиране на една услуга, първият въпрос, 
който тя засяга, се отнася до каналите за 
предоставяне на административни услуги. 
Каналът за достъп е дефиниран като „средство, 
чрез което между заявителя и администрацията 
се осъществява еднопосочна или двупосочна 
комуникация, инициирана от която и да е от 
страните по повод заявяване и предоставяне на 
административни услуги”. Каналът за достъп е 
мястото, където реално или виртуално се срещат 
клиентите с администрацията. Той е входна 
точка към операционната система. Контактът и 
взаимодействието между двете участващи 
страни може да се реализира „лице в лице”, чрез 
интернет технологии, телефония или чрез 
хартиени носители на информация. Тук се 
осъществява първият досег с обслужващата 
система. Този факт играе важна роля за 
преживяванията на потребителя и влияе на 
цялостната му преценка за качеството на 
услугата. Взаимодействието между клиента и 
служителите може да бъде с различна 
интензивност. Характерът на изгражданите 
взаимоотношения зависи от редица аспекти на 
канала – правен, пространствен, персонален, 
технологичен. В тази част на модела са изведени 
изискванията към предлаганите канали за 
достъпност, качество, гъвкавост и сигурност. 
Направени са и някои препоръки за избор на 

канали, свързани с нормативни, технически и 
организационни ограничения, съществуващи в 
административната дейност, както и с 
необходимостта от съвместимост на каналите. В 
методологията е разписана и процедура за 
внедряване на нов канал за достъп. 

Операционният прочит на тази част от 
Базисния модел извежда на преден план 
следните важни за операционната функция 
проблеми, за чието решаване е подходящо да 
бъдат заимствани управленски подходи и 
модели от бизнес администрацията:

 - определяне на натоварването на каналите 
и намиране на механизми за изглаждането му 
във времето;

 - управление на капацитета за постигане 
на баланс между търсене и предлагане на 
услугите при минимални разходи;

Операциите отговарят за тази част от 
обслужващата система, която се отнася до 
процеса на постъпване на заявките чрез 
каналите за достъп, подреждането им в опашка, 
обслужването им и изхода от системата. 
Причина за образуването на опашка е 
недостатъчният капацитет. За избягването им е 
необходимо капацитетът да се планира и да се 
управлява. Опашките са характерно явление за 
услугите, особено за тези с масов характер, 
където са налице големи входящи потоци от 
клиенти.  Приемането на  заявката  за  
административна услуга трябва да се извърши 
възможно в най-кратък срок, без да се налага 
гражданите да чакат на опашка, независимо 
какъв е каналът, който са избрали. Това 
предполага осигуряването в точния момент на 
капацитет, максимално близък до търсенето. 
Големият капацитет, който остава неизползван, 
в о д и  д о  з а г у б и  з а  и н с т и т у ц и я т а .  
Недостатъчният капацитет - до образуване на 
опашки, неудовлетвореност на клиентите от 
качеството на административната услуга и лош 
имидж на административната структура. 

В бизнес администрацията за разрешаване 
на проблемите с определянето на капацитета се 
използва инструментариумът на теория на 

3опашките  [1,12]. Основна задача в теорията на 
опашките е решението за промяна в 
отношението на променливите – λ, μ и М, 
където:

3  В българските и руските литературни източници „Теория на опашките” 
е възприето да се нарича „Теория на масовото обслужване”.
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λ – ниво на постъпване на заявките за услуга 
(брой за ед.време);

μ – ниво на обслужване (брой за ед.време);
М – брой едновременно работещи канали;
Основната цел при изследване на 

обслужващата система е да се определят такива 
характеристики, които дават възможност да се 
направят изводи за начина на функционирането 
на тази система, респективно за необходимостта 
от промяна на основните и променливи. За 
нуждите на планирането и управлението на 
капацитета се пресмятат някои от следните 
операционни характеристики, в зависимост от 
поставените цели: среден брой клиенти в 
системата Ls; средно време, прекарано от 
клиентите в системата Ws; среден брой клиенти 
на опашката Lq; средно време, прекарано от 
клиентите на опашката Wq; вероятността да 
няма клиенти в системата Р . Определящ фактор 0

за подбора на характеристики, чиито стойности 
да се анализират, е изборът на ключов показател 
за дейността на системата. Такъв може да бъде 
както времето за чакане или дължината на 
опашката, така и продължителността на престой 
на клиента в системата или броят клиенти в нея, 
в зависимост от спецификата на конкретната 
услуга и управленските цели. Ако целта на 
администрацията е да се минимизира или 
избегне натрупването на опашка, ще се 
използват данните за Lq. В случаите, когато 
лимитиращо е времето за чакане, ще се оценяват 
данните за Wq и т.н.

При административните услуги е важно да 
се намери баланс между цената на капацитета и 
желаното ниво на обслужване на клиентите. 
Постигането на ефективност и ефикасност на 
услугите пряко зависи от разходите за създаване 
и поддържане на определен капацитет на 
обслужващата система, входяща част на която са 
каналите за достъп. Оптималният капацитет е 
този, при който разходите за производство на 
услугата са най-малки. Той може да бъде изразен 
чрез нивото на обслужване  и пресметнат чрез 
функцията на общите разходи за обслужване и 
чакане [12]. Но това не означава, че работата с 
такъв капацитет ще е на приемливото за 
клиентите ниво на обслужване. За намирането 
на баланс е подходящо да се изследва връзката 
между времето за престой на опашка и 
използваемостта на капацитета. Обикновено 
тази зависимост е експоненциална [8, 12] и с 

увеличаване използваемостта на капацитета се 
намалява нивото на обслужване  (брой 
обслужени клиенти за единица време) и се 
увеличава времето за чакане. Колкото по-дълго 
клиентът престоява на опашка, толкова по-ниска 
ще е оценката му за качеството на обслужване. 

Следователно при определяне на капацитета 
на операциите е важно да се възприеме стандарт 
за приемлива продължителност на чакане на 
опашка, без това да доведе до негативни за 
имиджа на администрацията последици. По 
обратен път, използвайки получените резултати, 
операционният ръководител може да вземе с 
достатъчна точност решение за необходимия 
капацитет  на  системата ,  позволяващ 
задоволяване на търсенето на услугата при 
приетото ниво на обслужване. Това обаче не 
означава, че полученият резултат ще е равен на 
оптималния капацитет,  при който се 
минимизират разходите за изпълнение на 
услугата. Предложеният подход за определяне 
на капацитета дава количествени параметри, 
които да  подпомогнат решението на  
операционния ръководител. В админист-
ративните услуги върху това решение ще 
оказват влияние и други фактори, като 
нормативно определени срокове за изпълнение 
на услугата, стратегическите принципи за 
административно обслужване и др. Но с 
използването на предложения инструментариум 
решението ще бъде взето в условията на по-
голяма определеност, което увеличава 
ефективността в работата на операционните 
ръководители в администрацията.

Друга характерана особеност е, че търсенето 
на услуги има стохастичен характер и това 
обяснява неравномерността в натоварването на 
каналите във времето. В практиката на 
стопанските организации в сектора на услугите 
се използват различни подходи за управление 
както на търсенето, така и на капацитета на 
обслужващата система. Известни подходи за 
въздействие върху търсенето на услуги, които 
биха могли да се приложат в административните 
услуги, са свързани с пренасочване на клиентите 
към непикови периоди. Това може да се 
реализира чрез разработване на система от 
различни стимули за потребителите, най-често 
финансови, чрез по-добра информираност за 
времето, когато системата е по-слабо 
натоварена, чрез въвеждане на система на 
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резервации, чрез рекламиране на новите по-
високотехнологични канали за достъп и други 
мерки в зависимост от спецификата на услугите.

Като обобщение може да се отбележи, че 
промяна на капацитета на обслужващата 
система може да се постигне чрез модификация 
на процеса на обслужване в две направления:

 - и зм е н е н и е  н а  п р о п у с кат е л н ат а  
способност на системата чрез промяна на броя 
работещи канали за приемане на заявки за 
обслужване;

 - анализ и усъвършенстване на работните 
процеси с цел намаляване на средната 
продължителност на обслужване, особено през 
пиковите периоди.

Решенията за въвеждане на нови канали са 
по същество операционни решения, оказващи 
влияние директно върху капацитета на 
операциите. Те трябва да се базират на 
системния подход и да отчитат взаимовръзката 
между каналите за достъп и останалите 
елементи на операциите.

Специфициране и унифициране на 
входящите за операциите на комплексното 
административно обслужване информационни 
ресурси и процесите по събирането им.

Друго основно изискване към админист-
рацията, произтичащо от същността на КАО, 
ко ето  с е  отнася  до  ре а лизиране  на  
операционната функция, е да се специфицират и 
унифицират необходимият комплект от 
документи, информация и/или доказателствени 
средства, за които са налице данни в 
административните органи, както и процесите по 
събирането им. Информацията, която се съдържа 
в документите, създавани, събирани и 
съхранявани в регистрите на администрациите, 
е един от основните входящи ресурси на 
операционната система. Без тези ресурси 
изпълнението на повечето административни 
услуги е невъзможно. При КАО админист-
рацията не трябва да изисква от клиентите да 
предоставят отново информация и документи, 
които вече са налице, независимо в коя база от 
административни данни. Това означава, че за да 
се осигури надежден, работещ вход на 
операциите за предоставяне на комплексна 
административна услуга е необходимо след 
постъпването на заявката във фронт офиса на 
съответната администрация, да стартира процес 
по изпълнение на вътрешноадминистративна 

услуга. Тя ще включва дейности по проверка и 
събиране на данни от първични регистри. 
Вътрешно-административният работен процес 
се организира и изпълнява в бек офиса на 
а д м и н и с т р а ц и я т а .  О т го во р н о с т т а  н а  
операционните ръководители е да осигурят 
координация и взаимодействие между двата 
типа офиси за ефикасно и ефективно 
производството на комплексната услуга при 
очакваното от клиента качество. 

За голяма част от услугите входящият набор 
от информация и документи е един и същ, 
например идентификационни данни, различни 
регистрации и др. Специфицирането и 
унифицирането на изискуемия комплект е 
предпоставка за въвеждането на ефективна 
автоматизация на работните процеси за 
предоставяне на услугите. Това позволява 
внедряване на съвременни информационни 
системи, предоставящи бърз и надежден достъп 
и опериране с базите данни на администрацията, 
респективно по-високо ниво на обслужване на 
гражданите и бизнеса. Важно е да се анализират 
процесите на служебно събиране и проверка на 
данни с цел откриване на загуби на време и 
повторения на едни и същи дейности на няколко 
различни места. Този анализ ще подпомогне 
процеса на унифицирането им, предвид на 
голямата им повторяемост във вътрешно-
административните услуги. 

Направените разсъждения показват, че в 
операциите за производство на комплексна 
административна услуга се осъществяват два 
работни процеса – вътрешноадминистративен 
по  събиране  на  данни и  проце с  на  
трансформация на входящите ресурси в 
заявената услуга. В зависимост от същността на 
конкретната услуга процесите може да се 
различават по своя характер. Това предполага 
различни решения и подходи при управлението 
им. Пределно ясно е, че независимо от 
предназначението, обхвата и задачите си 
работните процеси са в основата на операциите 
и са основен източник на добавена стойност за 
клиентите на административните услуги. Това 
налага задълбоченото им описание, анализ и 
предприемане на мерки за непрекъснатото им 
подобрение.

Операционен прочит на Базисния модел на комплексно ....



2. Управлението и усъвършенстването на 
работните процеси – основа за въвеждане на 
комплексно административно обслужване.

Характеристика и анализ на работните 
процеси за производство на административни 
услуги.

Работните процеси са ядрото на операциите 
за производство на административни услуги. Те 
са свързващото звено във веригата от 
взаимодействащи си елементи – входящи 
ресурси (информация, документи), клиенти, 
служители, капацитет, система, резултат. 
Процесите определят начина, по който се 
извършва административното обслужване. 

В методологическата част на Базисния 
модел на КАО върху работните процеси е 
отделено специално внимание. Може да се каже, 
че това е едно от достойнствата на модела. 
Поставянето на акцента на управлението в 
адмистрацията върху процесите е предпоставка 
за постигане целите на административната 
реформа, свързани с качеството, ефективността 
и ефикасността на публичните услуги. 

П р о ц е с и т е  с а  о п р е д е л е н и  к а т о  
последователност от стъпки, които админист-
рацията реализира за предоставянето на дадена 
услуга и включват:

 - дефиниране на процесите;
 - унифициране на етапите, документите и 

данните като част от усъвършенстваните 
процеси;

 - внедряване на процесите;
 - измерване и непрекъснато 

усъвършенстване на процесите.
Предложени са  за  използване  от  

администрацията приложими практики, 
свързани с дефинирането, управлението и 
измерването на процесите. Повечето от тях, като 
например прилагане на утвърдена Методология 
за описание на процедурите и анализ на 
работните процеси на административните 
услуги, унифициране на процедурите и етапите, 
предлагане на услуги в пакет, интеграция с бек 
офис системите, въвеждане на система за 
измерване на изпълнението, могат да заимстват 
инструменти и подходи за управление от бизнес 
администрацията. 

В управление на операциите работният 
процес за производство на услуги е определен 
като процес на трансформация, съдържащ два 
компонента – процес на обслужване и 

преживяванията на клиента, като част от 
операциите. От друга страна, през погледа на 
клиента услугата съдържа два основни елемента 
– резултата, който получава и преживяванията 
му по време на процеса на обслужване. 
Операционните ръководители трябва да 
управляват както процеса на обслужване, така и 
преживяванията на клиентите, за да може 
резултатът на операциите да удовлетвори 
изискванията на потребителите и да постигне 
целите на администрацията. 

Определението за същността на процеса, 
застъпено в Базисния модел и възприетото в 
управление на операциите, не си противоречат. 
По-скоро те се допълват и разширяват 
възможностите за прилагане на различни 
управленски подходи и инструменти от бизнес 
администрацията в практиката на публичната 
администрация. Специфично за адми-
нистративните услуги и за процесите на 
предоставянето им е, че тяхното дефиниране се 
основава и се изчерпва преди всичко правната 
им допустимост и регламентация. Необходимо е 
допълване на определението им от операционна 
гледна точка. За дефиниране на процесите и 
идентифициране на основните им белези, 
определящи за избора на управленски подход, 
операционните ръководители биха могли да 
и з п о л з в а т  с ъ щ е с т в у в а щ и  в  б и з н е с  
администрацията теоретични и практически 
решения. В литературата [1,5,11] съществуват 
различни класификационни схеми, дифе-
ренциращи процесите на обслужване. За 
административните услуги е характерно 
голямото разнообразие на дейностите, задачите 
и процедурите в процеса на обслужване, което 
определя и многообразието на самите работни 
процеси. Ако за изпълнението на несложни 
масови административни услуги се използва 
гъвкав, силно индивидуализиран процес, това 
ще е загуба на ценнни ресурси – времеви и 
човешки. В същото време предоставянето на 
сложна услуга, изискваща гъвкавост и 
специални професионални качества, със 
стандартен, рутинен процес би могло да донесе 
вреда на двете участващи страни. Подходяща за 
категоризиране на работните процеси на 
административните услуги е „матрицата на 
процесите на обслужване” [13]. В нея 
диференцирането на процесите е по два 
показателя, които са значими и за управлението 
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на операциите на административните услуги. 
Първият е „гъвкавост на процеса по отношение 
на вземането на творчески, сложни решения от 
изпълнителя на услугата” и отразява доколко 
процесът създава стандартизирана, несложна 
услуга или е предназначен за предоставянето на 
уникална услуга с по-голяма сложност. Вторият, 
използван в матрицата показател, е „участие на 
клиента в процеса на обслужване”. Изборът на 
този показател се обосновава с особената 
двустранна роля на клиента в операциите на 
услугите – като обект на обслужване и като 
съпроизводител. Тенденцията е с въвеждането 
на КАО клиентите на администрацията да се 
преобразят от пасивни получатели на услуги в 
активни участници в процеса на обслужване. 
Тази перспектива посочва още един съществен 
фактор – големината на търсенето на услугата за 
единица време и съответстващото предлагане, 
което операциите трябва да осигурят на 
клиентите. За административните услуги е 
важно да се  знае за  какво ниво на 
производителност трябва да бъде проектиран 
работният процес, респективно колко 
служители, с какви умения и квалификация ще 
са необходими за изпълнението му. С 
комбинирането на посочените по-горе два 
класификационни показателя в матрицата са 
обособени четири типа процеси на обслужване: 
стандартизирани, верижни, процеси със 
самообслужване и индивидуализирани 
процеси. При по-задълбочено изследване на 
операциите за производство на админист-
ративни услуги, в тях може да бъде открит всеки 
един от тези типове процеси. Разграничаването 
на процесите по тези показатели дава представа 
за разнообразието им и широтата на спектъра от 
управленски подходи и решения, с които 
операционните ръководители в админист-
рацията трябва да боравят. 

Основна рамка на операциите за 
предоставяне на комплексни административни 
услуги. 

За да се допълни анализът на работните 
процеси, е удачно да се изяснят мястото и 
връзките им в системата от по-висок ранг, част 
от която са– операциите за предоставяне на 
комплексни административни услуги. Така 
също, Базисният модел посочва, че за 
успешното реализиране на комплексно 
административно обслужване е необходимо да 

се извърши съгласувано, между заинтерисо-
ваните страни, дефиниране на админист-
ративните услуги като етапи на създаване, 
взаимодействие, процеси на генериране, 
събиране и обмен на данни.

На фиг.1 графично е представена основната 
рамка, в която функционират операциите на 
една администрация при предоставянето на 
комплексна административна услуга, и са 
обозначени връзките между елементите, с които 
те взаимодействат. При дефинирането на 
административната услуга и особено на мястото 
и  р ол я т а  н а  р а б от н и т е  п р о ц е с и  з а  
производството и трябва да бъде изяснена 
основната рамка и връзките в нея. Основни 
елементи на рамката са операциите на 
приемащата заявката за услуга администрация, 
стратегическите принципи за административно 
обслужване, факторите на външната и 
вътрешната среда и операциите на други 
а д м и н и с т р а ц и и ,  ко и т о  у ч а с т в а т  в  
предоставянето на конкретната услуга. Линиите 
в схемата, свързващи отделните елементи, имат 
своята интерпретация за връзките между тях.

В съответствие с целите на админист-
ративната реформа на централното място в 
операциите на администрацията са поставени 
клиентите. Това произтича от основното 
предназначение на администрацията – да 
предо ст авя  услуги  на  гражданите  и  
организациите. Клиентите са интегрална част от 
операциите. Те са получател на резултата на 
работните процеси, а в някои услуги и участник 
в тях. В процеса на обслужване взаимодействат 
със служителите. Това посочва, че при 
проектиране на процесите и системата трябва да 
се отчетат и мненията на клиентите за тях. 
Потребителите на административни услуги 
също трябва да познават стратегическите 
принципи на административно обслужване и да 
изискват тяхното спазване от служителите. 

Работните процеси, обслужващата система 
и регистрите на първични данни на админист-
рацията съставляват инфраструктурата на 
операциите. Служителите са човешкият ресурс, 
който реализира работните процеси. Качеството 
на административните услуги зависи много от 
познанията, квалификацията, мотивацията и 
личностните характеристики на служителите. 
Линията в рамката, свързваща работните 
процеси и системата със служителите показва 
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важността на условията, в които те трябва да 
работят, и на съдържанието на дейностите и 
процедурите за реализиране на услугата. За 
добрата работа на служителите допринасят и 
стилът на управление на ръководителите, 
създаденият микроклимат и колегиалните 
взаимоотношения, организационната култура 
на институцията.  

Основополагащ елемент в рамката са 
стратегическите принципи на административно 
обслужване. Те са виждането, което се използва 
за ръководене на всички аспекти при 
предоставянето на административните услуги. 
Линията, свързваща ги с работните процеси, 
показва, че тяхното съдържание трябва да 
следва насоките, определени от стратегическите 
принципи. Дейностите, процедурите и 
правилата, които са включени в работните 
процеси, трябва да бъдат подчинени както на 
осемте основополагащи за административното 
обслужване принципа, така и на допълненията 
към стратегията, направени в Базисния модел на 
комплексно административно обслужване. 
Изграждането на обслужващата система трябва 
да е съобразено и да позволява безпрепятст-
веното следване на стратегическите принципи. 
Връзката „стратегия – служители” посочва, че за 
да се предоставят качествени административни 
услуги, всеки един от служителите трябва да 
спазва стратегическите принципи и да 
подпомага изграждането на съответстващата им 
организационна култура.

Схемата отразява също влиянието на 
факторите на външната среда върху операциите 
на администрацията. Тук трябва да се подчертае 
специфичното за административните услуги 
обстоятелство, че техните работни процеси 
винаги са подчинени и съобразени с нормативен 
акт.

Операциите се реализират в условията на 
конкретна вътрешна за администрацията среда. 
За осъществяване на комплексното админист-
ративно обслужване е важно нивото на 
провеждане на административната реформа за 
конкретната администарция и съответстващата 
на това степен на развитие на организационната 
култура. Взаимодействието вътрешна среда-
операции не е еднопосочно. Състоянието на 
операциите, степента на усъвършенстване на 
работните процеси, работата на служителите и 
на системата също оказват влияние върху 

организационнната култура и върху резултатите 
от административната реформа.

Ключов момент, отразен в основната рамка 
на предоставянето на комплексни админист-
ративни услуги, е ефективното взаимодействие 
и координацията между операциите на 
администрациите, които участват. Взаимо-
действието между тях е критична предпоставка 
за реализиране на принципа за еднократно 
събиране на данни. В Базисния модел са 
п р е д с т а в е н и  р а з л и ч н и  в а р и а н т и  н а  
взаимодействие и координация както между 
различните администрации, така и вътре между 
звената на една и съща структура. Механизмите 
на взаимодействие са от типа връзки между 
фронт офис и бек офис в бизнес админист-
рацията. Характерно при административните 
услуги е необходимостта да се осигури защитата 
на данните и информацията, които ще се 
обменят, когато това се изисква от закона.

Основната рамка на операциите за 
предоставяне на комплексни административни 
услуги и направените във връзка с нея 
разсъждения могат да бъдат използвани за:

-  дефинирането  на  комплексните  
административни услуги;

- проектирането на работните процеси и 
обслужващата система;

- проследяване на взаимодействието между 
основните и елементи;

- за диагноза на възникнали проблеми при 
реализирането на комплексното админист-
ративно обслужване.

Рамката потвърждава първостепенната 
роля на операциите за въвеждане на комплексно 
административно обслужване. Те носят 
отговорността за управлението на работните 
процеси, обслужващата система, служителите и 
клиентите.

Подход за усъвършенстване на работните 
процеси.

Както вече беше отбелязано, в Базисния 
модел на комплексно административно 
обслужване са изведени някои практики, 
свързани с подобряването на работните 
процеси. Първата посочена включва прилагане 
на утвърдена Методология за описание на 
процедурите и анализ на работните процеси на 
административните услуги. Необходимостта от 
тази практика е обоснована с факта, че самото 
въвеждане на КАО налага реинженеринг на 
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работните процеси, което предполага най-малко 
две дейности:

 - описване на текущото състояние на 
процесите;

 - описване на бъдещото състояние след 
отразяване на подобренията.

То в а  е  н е о бход и м а  п р а к т и ка  з а  
провеждането на успешен анализ и осигуряване 
на подобрения, унификация и устойчивост на 
работните процеси.  В практиката на 
организациите от сектора на услугите са 
възприети различни инструменти за описание 
на работните процеси. Те са избрани да 
отговорят на необходимостта нематериалната 
същност на услугите да добие по-осезаем вид и 
така да се подпомогнат управленските решения.

3. Възможности за приложение на Lean 
инструменти за визуализиране и описание на 
работните процеси за предоставяне на 
административни услуги.

Концепцията Lean (лийн), чийто корени са в 
японската автомобилна индустрия, намира 
своите успешни приложения през годините в 
организациите от услугите и публичния сектор 
на САЩ и някои развити европейски страни 
[11]. Това обяснява и големия брой определения, 
отразяващи различни страни на същността и 
възможностите, които тя предоставя. Например 
Националният институт за стандартизация и 
технологии на САЩ (NIST) определя 
концепцията по следния начин: „Lean е 
систематичен подход за идентифициране и 
елиминиране на загубите (дейности без 
добавена стойност) чрез подобряване на 
поточността (наречено „изтегляне”) в стремежа 
към усъвършенстване на процесите”[15]. Lean 
може да бъде определена и като едно цяло, 
включващо знанията и инструментите, които 
организацията използва, за да се освободи от 
всички дейности и процедури в процесите на 
производство, които отнемат време, но не 
създават добавена стойност за потребителите на 
продуктите и. Това, което я прави привликателна 
и приложима в публичните услуги, са както 
множеството интелигентни методи, техники, 
инструменти, които тя включва, така и нейните 
о с н о в н и  п р и н ц и п и  и  въ з м ож н о с т и .  
Практическото прилагане на концепцията в 
организациите за административни услуги 
позволява  до стигането  на  важни  за  

административната реформа и за обществото 
цели:

 - поставяне на клиента на админист-
ративните услуги в центъра;

 -   добавяне на стойност за клиента;
 -  фокусиране вниманието на ръководители 

и служители върху работните процеси;
 -  откриване и визуализиране на загубите в 

процеса на производство на услугите и 
елиминирането на тези загуби;

 - увеличаване на отговорността на 
служителите към процесите и развитие на 
професионалните им умения;

Тези принципни моменти са в основата и на 
Базисния модел на КАО. Това подкрепя идеята 
за възможността да се използва богатият 
арсенал от инструменти на Lean за изпълнение 
на поставените в модела задачи. Концепцията 
предлага многообразие от техники и 
инструменти за описание на текущото 
състояние на работните процеси и за нагледно 
представяне на бъдещите усъвършенствани 
варианти на процесите, което е и една от 
важните задачи, набелязани в Базисния модел. 
Нуждата от визуализация на работните процеси 
се обяснява с високата степен на неосезаемост 
на резултата на дейностите, изграждащи 
процеса на административно обслужване. Така 
също с необходимостта да се открият 
източниците на загуби в този нематериален, 
често случващ се само в съзнанието на 
служителите или в информационната система, 
работен процес. 

Разработването на нагледни документи 
(карти, схеми, диаграми, таблици), описващи 
процесите, известно в литературата като 
„mapping” [4], не е инструмент единствено на 
L e a n  ко н ц е п ц и я т а .  Р а з л и ч н и  т е х н и  
разновидности се използват при въвеждането на 
система за управление на качеството, в Six 
Sigma методологията и други. Изборът на 
конкретен инструмент трябва да се направи, 
след като се отчете влиянието на различни 
фактори като: тип на процеса в зависимост от 
степента на участие на клиента [13], място в 
йерархията на процесите в организацията, 
необходима степен на детайлизиране и други. 
Особено важно е да се отчете каква е целта на 
изследването – определяне на времето за 
изпълнение на услугата или източниците на 
дефекти и пропуски в качеството на обслужване.



Изследването в работата ще се ограничи до 
инструментите на ниво работни процеси. В Lean 
практиката на това ниво се разработват редица 
документи, описващи потока на процеса на 
обслужване и потока на стойността (добавена 
стойност и загуби). Най-широко използвани 
инструменти за това са: карти на потока на 
стойността (value stream maps – VSM), карти за 
наблюдение на процеса (process observation), 
карти на потока на процеса (process flowcharts), 
времеви карти на стойността (time value maps), 
карти на добавената стойност (value-add charts), 
представящи разпределението на стойността 
между отделните задачи в процеса и такта на 
производство, план на услугата (service 
blueprint), Swim-line карти, транспортни схеми и 
др.[4,9,11]. Този широк набор от техники прави 
възможно описанието на процеса, базирано на 
факти и ключови данни, позволяващо да се 
идентифицират основни проблеми като 
закъснения, изчаквания, повторение на отделни 
задачи и процедури, неравномерност в потока на 
процеса и други, водещи до загуби. С тях се 
разработват и карти на бъдещите усъвър-
шенствани процеси. 

Използването им в практиката на 
административните услуги изисква адаптация, 
поради това че при производството на тези 
услуги трябва да се спазват и предвидените от 
закона норми, които могат да се отнасят както за 
съдържанието на процесите, така и за сроковете 
на изпълнение. Наблюденията показват, че 
стриктното придържане към изискванията на 
нормативните документи по отношение на 
процедури и правила, отнасящи се до 
съдържанието на процеса на обслужване, води 
до повторение на действия и излишни 
контролни операции, което е загуба на време. В 
този смисъл онагледяващите инструменти могат 
да покажат «тесните» места в процеса по 
отношение на загубите на време и да позволят 
мерки за подобряването му. Необходимостта от 
изследване на работните процеси по отношение 
на параметъра време определя известно 
предимство на картите на потока на стойността 
(VSM). Те са особено полезни за описание на 
стандартизираните и верижните процеси [13], 
които обикновено са и с голяма повторяемост. За 
управлението на такива процеси е важно да се 
открият и местата на натрупване на 
незавършено производство – папки с документи, 

които чакат да бъдат обработени. Възмож-
ностите за използване на този тип карти, 
методика за разработването им и апробирането 
им на примера на конкретна услуга са подробно 
представени в друго изследване на автора [14]. 

Различни са обстоятелствата при процеси, 
за които е характерно активното участие на 
клиента, каквито са индивидуализираните и 
процесите със самообслужване [13]. Ключов 
момент при описанието на тези работни процеси 
е да се представят контактните точки между 
клиент и служител с цел управление на 
взаимодействията между двете страни. За 
описанието на този тип процеси са подходящи 
например сервизните планове [9], които дават 
възможност за проследяване на мястото и 
изпълнителите на дейностите във фронт офиса и 
бек офиса, моментите на интеграция между тях, 
както и за физическите доказателства, 
потвърждаващи изпълнението им.

Заключение

И з п ъ л н я в а й к и  о с н о в н о т о  с и  
предназначение – да бъде в услуга на 
обществото, администрацията е поставена пред 
непрекъснатото предизвикателство да се 
п р о м е н я ,  с л е д в а й к и  д и н а м и ч н и т е  
технологични, политически, икономически и 
социални промени у нас. Стратегията за 
развитие на администрацията 2013-2020 
постави ключови цели, които България трябва 
да осъществи по отношение на изграждането и 
развитието на адаптивна,  динамична 
администрация, ориентирана към резултати за 
обществото и развиваща своя експертен 
потенциал. Това поставя пред специалистите и 
ръководителите, работещи в съответните 
структурни звена, изискване да притежават и 
прилагат в работата си знания и умения от 
областта на бизнес администрацията за 
организиране и управление на ефективни и 
ефикасни административни услуги, с качество, 
удовлетворяващо очакванията на потребителите 
при оптимални разходи. 

Базисният модел на КАО, който е обект на 
изследване в работата, също е насочен към 
постигането на стратегическите цели. 
Настоящото изследване предлага анализ на 
модела от гледна точка на отговорностите на 
операционната функция в администрациите. Без 
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Операционен прочит на Базисния модел на комплексно ....



да има претенции за изчерпателност, в него са 
предложени инструменти и подходи от бизнес 
администрацията, подпомагащи някои от 
о сновните  функционални решения  в  
управление на операциите за производство на 
услуги – процес, капацитет, клиенти. 

Основният извод, който се налага е, че пътят 
за въвеждане на комплексно административно 
обслужване, постигането на ефективност, 
ефикасност и качество на предлаганите от 
администрацията услуги преминава през 
осигуряването на успешно работещи операции 
на институциите и организациите в публичния 
сектор. Резултатите от задълбоченото 
анализиране на операционната система, 
работните процеси, мястото и ролята на 
клиентите в тях, използваемостта на капацитета 
ще посочат и необходимостта от конкретни 
промени в нормативната уредба, свързана с 
административното обслужване.
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Examining the problems of organizational 
development from the point of view of complex 
social economic and technical industrial systems, 
functioning given the constantly changing 
environment and reflecting possibilities and 
dangers in regard to maintaining financial sources is 
fully described in investigations made by Kvach Y., 
Regen V., Red'kin O. [1]. The authors proved that 
given permanent changes stable rules, methods and 
techniques not correspond to current requirements, 
and it provides urgent search for new approaches to 
organizational development.

The main conclusion of the mentioned 
researchers says that evaluation of opportunities to 
create the effective leverage of enterprise 
management is tightly connected with improving 
organizational theories, responses, as well as 
synergy, energetic and informational paradigm, 
self-organization and others.

The main properties that define opportunities of 
effective organism development are self-similarity 
and information. The main properties of social 
subject self-organization are connected with 
differentiation and integration of organizational 
system elements, changes in their con-elation. They 
promote fluctuations and cause new structures and 
new qualities in fluctuation moments.

The theories made by I. Prigozhin [2] 
contributed to modern investigation of self-
organization which proved from different points of 
view misbalanced systems on the basis of 

environmental obstacles or their own fluctuations 
may come to new stage.

The theories of self-organization include 
synergy, theory of changes and catastrophe theory. 
Experts in theory of changes provided methods and 
conceptual framework to look into system 
movement process, jump stage in particular.

G. Haken [3] considers synergy as theoretical 
background of correlation, shows that stable system 
is making order out of chaos and characterizes it as 
ability "to support its balance or certain dynamics".

The traditional opinion of external regulation 
and system observing was equally changed due to 
model conception of systems with self-regulation. 
The environmental influences are in whole 
obstacles (perturbations), but the system itself 
decides how to include such obstacles in system 
operations.

To examine conceptions of development self- 
organization we should define the main 
conceptions, such as development, evolution, 
growth. There is a theoretical proof that 
development is a qualitative change in system 
structure and functions or, in brief, any qualitative 
change in system. It is typical for many economists 
that growth is not identical to development. 
Development may occur both in progress and 
regress stages, both as evolution and as revolution.

Since movement and development of balanced, 
misbalanced, open and closed systems depends on 
different principles, they should be regarded 
separately, with preliminary analysis of their 
balance and misbalanced from the synergetic point 
of view.

Balance means state of closed system when its 
macro parameters (constant structure, functions, 
inlet and outlet parameters) are unchanged. Balance 
may be both stable (fixed) and flexible. Fixed 
balance takes place when the system comes into its 
previous stage given changes in systems parameters 
under influence of external or internal stimulations.

It is necessary to emphasize the importance of 
financial stability parameters which reflect balance 
of economic entities and necessity to invest in real 
and financial assets.

Financial balance means achievement of such 
financial activity stage, when need in growth of 
main assets (property) is balanced with 
opportunities to finance this growth at its own 
sources' costs. It increases role of certain (main) 
parameters and gives impartial assessment to 
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financial state of enterprise for the accounting 
period, as well as forecasts the future. It refers, first 
of all, to changes in structure of assets and liabilities, 
in accounts with debtors and debits, in incomes and 
loss and so on.

     Financial balance characterizes flexibility of 
operative creating necessary investment resources 
given unexpected high-effective financial proposals 
or new opportunities to speed up economic 
development. Achievement of financial balance 
depends much on balance level of separate 
structural elements of assets and capital, as well as 
on effectiveness of their use in space and time.

Here we should take into account a great 
influence of environment, such as price 
development, tax rates, interest rates on bank credits 
and deposits, stock market rates, rivals' activity on 
commodity and financial markets and others. The 
conception of modern enterprise development is 
created corresponding with these factors.

In open systems internal fluctuations may 
increase under environmental influence, and the 
system is even unable to repay them. In fact, internal 
fluctuations are harmless in conception of self-
organization, but external influence is significant.

In case of very strong fluctuations the system 
may be destroyed on the stage of branching 
(bifurcation). The catastrophe in conception of self-
organization means qualitative, uneven, unexpected 
changes and jerks in development. We should mean 
that small actions are enough to let the system leap 
into another stage through the instability boundary. 
Unfortunately, in synergetic and system 
investigations one more important detail is not 
mentioned - the parameters not of the whole system, 
but also of the environment should become 
significant to let the system leap into another stage.

During evolution process quantitative and 
qualitative changes in parameters of the system and 
its components are accumulated. According to these 
changes the system chooses one of its possible 
attractor on the stage of branching. As the result, the 
qualitative leap takes place and the system forms its 
new dissipative structure, which is correspondent to 
the chosen attractor. It takes place in the process of 
adaptation to the changed environmental 
conditions.

After new dissipative structure has been created, 
the system may change smoothly again, and the 
cycle repeats. In the developing process, consisting 
of consequently repeating stages of evolution and 

leap, the systems changes constantly from stable 
condition to unstable and vice versa.

Structural and functional stability means the 
system ability to preserve its parameters in a certain 
field of financial balance. It allows establishing the 
qualitative definition, particularly enterprise assets 
during the major part of evolutionary stage. So, 
stability, instability, adaptation and disadaptation 
are necessary conditions for any system developing 
process, including financial activity regulation.

The authors [1] confirm that the system order 
appears as integral phenomenon on the basis of 
interaction between all parts of the system. The 
order means regularity which allows to define or to 
foresee lack of elements, as well as to diagnose 
mistakes (perhaps also disparities).

The order in social systems is the result 
concerning autonomous, differently bound 
administrative decisions. In our context 
autonomous self-organization appears only in that 
case, if order of asset redistribution is self-defined 
within the company. In this case the order is 
considered as the result of deliberate and planned 
actions concerning cash flow regulation.

According to the mentioned point of view, 
introduction the principles of self-organization into 
business activity regulating system should be 
concentrated on ability to survive and to own 
possibilities to change capital or assets' structure.

The highest possible solution of contradictions 
takes place at the moment of catastrophe. Later the 
contradictions accumulate and the cycle repeats. 
The change faces fixity of unchangeable structure, 
that's why at the leap stage structure changes very 
quickly. It is the system itself that requires its quality 
and breakage of functioning processes to be 
changed. At the evolutionary period functioning 
processes control development and smooth 
fluctuations.

Autonomous system exists only given relations 
and correlations which define its integrity and 
define themselves only through this system. That's 
why we mean relative autonomy concerning only 
certain guidelines. Such adaptations are not passive: 
autonomous systems always try to have an active 
influence on its environment and to construct its 
actions according to its ideas which are possible in 
certain framework.

Nowadays the problem of evaluating the 
influence of different strategic variants on stability 
features of given results is badly studied. Among the 
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main features of the results to make decisions 
describing property of stability, there are 
sensitiveness and flexibility to changes in market 
parameters.

The analysis of sensitiveness of the results in 
different connection between external parameters 
and the results in made decisions contains using 
sensitiveness coefficients (functions). They are 
degrees in parameters of strategy to be realized, in 
total amount of parameters characterizing external 
environment.

The general theory of sensitiveness as 
independent scientific branch was discovered in the 
middle 1960-s by R. Tomovich [4]. The analyzing 
methods of sensitiveness became widely spread in 
solving the regulation problems in technical 
systems. The results of theory of sensitiveness in 
technical systems caught the economists' interest. 
First the methods of theory of sensitiveness and 
their use in solving economic problems were 
systematically described by M. Intriligator [5].

Financial and economic literature and practice 
(both home and foreign) distinguishes general 
financial market and certain kinds of market, which 
are the parts of the general market structure. General 
financial market characterizes general situation of 
economic relationship between its participants in 
the certain period; the conjuncture of certain 
markets, on the other side, characterizes the 
situation in the market including the whole 
interrelated conditions in the certain period of time.

Scientific literature and practice uses the 
conceptions of sensitiveness and flexibility of 
demand and supply to set the goals of market 
analysis with greater effectiveness. There is 
sensitiveness coefficient for each functional point of 
demand or supply, and it characterizes the change in 
demand given the small change in price. Economic 
and mathematical methods of optimization and 
analysis supply both with optimal decision and with 
its substantiation given the changes in market 
situation.

    The work made by M. Sorokina [6] contains 
an interesting approach to set the complex models 
and methods to analyze the influence in current 
deposit and credit market on the results of credit 
decisions on doing financial operations. To prove 
the accepted decisions on doing deposit and credit 
operations given the changes in market situation, 
first we should define relations between credit 
institution, investors and debtors in simple 

situations, given the expired terms of credit 
repayment and deposit storage.

The work made by L. Kuznetsov [7] describes 
opportunities to make models on real mechanism of 
different factors that influence on the data of certain 
enterprise. They are synthesized both on the basis of 
theory of sensitiveness provided within theory of 
regulation for technical systems, and on the basis of 
mathematic model of financial and economic 
enterprise activity. The author sets forth the 
technique of synthesizing methods of investigation 
the environmental and production influence (e. g. 
income), which can be used without changes to 
analyze any other parameters of effectiveness in 
enterprise activity.

The mentioned author sets forth that 
corresponding to the rules of bookkeeping; the 
income is formed at number 90 "sales" and makes 
difference between receipts for sold good and 
amounts of "cost of sales" and "VAT". "Cost of 
sales" is the sum of production price, accumulated 
in account of "production costs" and "sales 
expenses".

Given the formal representing of regulating 
system in the financial activity, source price, tax 
rates, dues and fees are external factors and source 
consumption rates defined by technical quality; 
parameters are internal factors. The theory of 
sensitiveness lets explore the parameter influence 
on the system, so it methods may be quite effective 
to analyze influence of external and internal factors 
on economic activity on enterprises different in their 
structure and volume.

The basic elements of theory of sensitiveness are 
extra movements, functions and coefficients of 
sensitiveness. Coefficients and functions of 
sensitiveness let estimate the influence of change in 
separate parameters on the optimal condition of 
system. Extra movements give the opportunity to 
explore the parameter influence on dynamics of 
system directly in economic terms which 
correspond with self-regulation mechanisms.

The results are more substantial and more 
identical to real market conditions if the expense 
mechanism includes the opportunity to account for 
trends in source price changes, production price 
changes, source expense changes due to up-to-date 
technology.

Change in prices takes place due to time series 
built up on data of previous time-frames. In the same 
way, given the absence of theoretic suppositions to 
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build the model of source expense forecast, empiric 
models of source consumption dynamics may be 
created.

Models of price forecast and of source 
consumption norms let define extra movements, 
functions and coefficients of sensitiveness 
concerning economic entity. Model of extra 
movements concerning financial and economic 
activity of enterprise allows to explore prospects 
and retrospects of economic activity of enterprise.

Price meanings, source expense norms and 
other factors occurred in the previous period may 
be accepted as nominal parameter meanings which 
correspond to the basic movement. It is defined by 
balance and transaction meanings on accounts and 
terms (months) from reports for previous periods. 
Increment of fund costs defines increment of 
balance and transaction on enterprise accounts. By 
using increment of balance and transaction instead 
of their full meanings, we receive increment of 
economic activity parameters, which are of interest 
for investigation, for example, increment of income 
due to increment of corresponding transactions.

The problem, where the explorer sets at his will 
the meanings of parameter addition and calculates 
corresponding additions of enterprise activity 
parameters, is called direct. Direct problem can be 
solved within the existing bookkeeping systems. It 
is enough for it to change input data to make 
account (e. g. price for raw materials or ready 
production) and to make consecutively transactions 
which are standard for given enterprise. As a result, 
new meanings of source costs, costs of sales, 
incomes etc., which would be relevant given 
unchanged input data.

The problem, which defines the optimal 
parameter additions and approximates maximal 
meaning of enterprise activity efficiency to 
prescribed (expected) meanings, is called reversed. 
If independent variables are parameter additions 
and constants are prescribed production volumes, 
we may define addition of prices, source expense 
norms and other parameters which provide extreme 
addition of selected factors of effectiveness given 
the prescribed production program. The solution of 
this task is the total change in prices, source 
expenditure rates etc., and it has the most favorable 
influence on foreseen meanings of enterprise 
effectiveness parameters.

Another way is to define addition of parameters 
(prices, expenditure rates, tax rates etc.) as 

constants and production volumes of different 
kinds of production as variables. Here the task 
solution is change in production plan (addition of 
volumes in kinds of goods or services) which 
makes up for unfavorable foreseen trends in change 
of external and internal factors as much as possible, 
or allows using favorable trends as much as 
possible.

The functions of sensitiveness are partial 
derivatives of condition of the object (according to 
parameters) calculated given certain meanings of 
initial status and entries. Given the formal 
description of financial and economic activity of 
enterprise, the status means fund sums that depend 
on parameters such as prices, norms, tax rates etc. 
That's why in the given aspect functions of 
sensitiveness characterize dependence on external 
and internal factors of different intermediate stages 
(including internal) of fund expenditure in different 
periods of enterprise activity which may be hidden 
in final factors of enterprise economic 
effectiveness.

In the frame of investigation conditions of the 
system are fund sums identified by indexes which 
define source, production and operation, as well as 
account numbers reflecting the system. Fund sums 
change constantly and transfer from one account 
into another. Formally they may be described as 
complex function. So, functions of sensitiveness in 
the given task are partial derivatives on parameters 
from fund sums on account. These derivatives 
characterize the influence of certain parameters on 
separate expenditures.

Introduction the function of sensitiveness 
allows to analyze the influence of different factors 
on intermediate or source expenses. The output 
data of enterprise economic effectiveness are 
profitability, income, liquidity etc. Coefficients of 
sensitiveness may be defined for all these factors, 
and it opens large opportunities to investigate 
dependence of these data on external and internal 
factors that have an influence on economic 
effectiveness.

Having inserted number values of initial 
conditions and foreseen changes of parameters, 
functions of sensitiveness let evaluate real 
sensitiveness of costs (in different stages of 
producing different goods) to changes both in 
external factors which reflect conditions of 
correlation between enterprise, market and state, 
and in internal factors which reflect trends in 



technologic and structural changes inside the 
enterprise.

Different tax and contribution rates let them 
reflect use of financial resources and their 
dependence on selected account policy. The 
functions of sensitiveness may be arranged by 
standard means and represented as different 
diagrams and monograms which are convenient for 
analysis and displaying essential hidden expenses, 
their mechanisms and ways to reduce them.

Coefficients of sensitiveness presume parity of 
all sources including those ones which are reflected 
in general production and business expenses. They 
let make up simple and grounded algorithms how to 
receive evaluation of influence of different 
components of production process and enterprise 
regulation on creating cost of production sales and 
economic state.

The most essential part to make an economic 
analysis is not substance of different kinds of 
sources (equipment, raw materials, energy, work 
etc.) but their quantitative characteristic which 
should be described identically for possible 
comparison. The meanings may be identified on 
basis of account information received during the 
previous periods of production activity.

The goal of regulating the enterprise is the 
systematic reduce of expenses due to cheaper 
infrastructure of enterprise and techniques achieved 
by lower source expense due to modernization and 
introduction new equipment, technique and 
regulating systems.

We should mention that existing practice of 
bookkeeping, including automatized system, 
depends essentially on methods appeared in the 
period of human processing of data, when decrease 
in account volume was relevant. It involved 
aggregation and integration of data. Calculating 
sources provide unlimited data differentiation and 
allow to raise detailed elaboration, depth and 
accuracy of analysis and even source expense 
regulation.

It means that developed instruments allow to 
reform existing bookkeeping systems, being banal 
electronic account registers, into intellectual 
systems of analysis and planning enterprise activity. 
Besides operations in audit of economic activity 
they will contain automatized theories of regulation 
and operations on making decisions, which rely on 
modern achievements.

The discussion mentioned above may be 

continued and summarized in such way: financial 
regulation of enterprise can be understood as a 
group of event systems being correlated 
structurally. These systems need regulating on the 
basis of material and immaterial structures. That's 
why organizational changes are always structural 
changes in reformation of material and, first of all, 
immaterial structures which reflect cash flows.

References
   

1. Kvach Y., Regen V., Red'kin A. New 
approaches to regulation on the basis of self-
organization/VInnovations in economy. Collected 
scientific works. Issue 31: innovation techniques of 
monitoring and regulating economic systems. -

Odessa, institute of market problems, 
economic and ecologic investigations of Ukrainian 
National Academy of Sciences, 2007. - 234 p. (8 - 
17).

2. Prigozhin I., Stengers I.. Order out of chaos:
translation from English. Gorky, Nauka, 1986. 

- P. 354.
3. Haken G. Information and self-

organization: macroscopic approach to complex 
systems. Gorky, 1983.

4. Tomovich R., Vukobratovich M.. The 
general theory of sensitiveness. Edited by Ya. 
Tsypkina. Moscow, Soviet radio, 1972. - 240 p.

5. Intriligator M. Mathematic methods of 
optimization and economic theory. Moscow, 
Progress, 1975.

6. Vagapova D. Evaluating sensitiveness of 
results of accepted decisions to studying 
parameters of deposit and credit market.//Vestnik 
SGAY, Ne2, 2003, P. 19-21.

7. Kuznetsov L., Chernyrh M. New methods 
of solving the problems of planning production 
activity of organization.//Problems in regulation. - 
2005. Nsl. - P. 26 - 31.

New approaches to regulating  financial activity of enterprise from .....

59“БИЗНЕС ПОСОКИ”



Резюмета

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ЕКИПА И ЕКИПНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
проф. д-р Мая Ламбовска

Университет за национално и световно стопанство - София
тел: 0884 282 487

email: mlambovska@abv.bg

Резюме: В студията е представена една концепция за екипа и неговите характеристики, разработена 
за целите на контрола върху представянето на екипите в организацията. Концепцията се основава 
на класически и съвременни постижения на редица управленски, социални и психологически 
науки. Студията е разработена в две части. В първата част е представено авторското схващане за 
същността на екипа. Във втората част са изяснени характеристиките, чрез които се описва екипът за 
целите на контрола върху неговото представяне.
Ключови думи: екип, характеристики на екипа, контрол на екипи

A CONCEPTION FOR TEAM AND TEAM CHARACTERISTICS
Prof. Maya Lambovska, PhD.

University of National and World Economy - Sofia
mobile: 0884 282 487

email: mlambovska@abv.bg

Abstract: This study presents a conception for team and its characteristics. The conception is developed 
for the purpose of teams' performance controlling in the organization. The conception is based on classical 
and contemporary achievements of a number of management, social and psychological sciences. The study 
is worked out in two parts. The first part presents the author's notion about the nature of team. The second 
part clarifies characteristics by which the team is described for the purpose of team performance 
controlling.
Key words: team, team characteristics, control on teams

ОДИТЪТ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА КОМПАНИЯ – ФАКТОР
ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА И ПОВИШАВАНЕ РЕЗУЛТАТНОСТТА НА 

УПРАВЛЕНИЕТО
доц. д-р Росен Енчев Тодоров

Висше училище по застраховане и финанси

Резюме: В настоящата статия се разглеждат актуални въпроси на одита в управлението на 
застрахователната компания и неговата роля за намаляване на риска и повишаване на 
конкурентоспособността й; отделя се внимание на потребността от одит върху управленските 
структури и функции, както и на неговото съдържание; разглеждат се основните принципи и 
процедури при осъществяването на одита и насоките за използване на получената информация от 
мениджърите на застрахователната компания за вземане на управленски решения; разкрива се 
ролята на одитора като консултант и съветник на мениджъра на застрахователната компания.   
Ключови думи: одит, риск, принципи на одита,  одитни процедури, резултатност, концепции за 
одита; конкурентоспособност   
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AUDIT THE INSURANCE COMPANY - FACTOR
TO REDUCE THE RISK AND IMPROVING MANAGEMENT EFFECTIVENESS

Rosen Todorov Enchev, Ph.D
Higher School of Insurance and Finance

Summary: This article discusses the current issues in the management of the audit of the insurance 
company and its role in reducing risk and improving its competitiveness, attention was paid to the need for 
audit of the management structures and functions, and its content is considered basic principles and 
procedures for carrying out the audit and guidelines for the use of the information obtained by the insurance 
company managers for decision making, reveals the role of the auditor as a consultant and advisor to the 
manager of the insurance company.
Keywords: audit, risk, audit principles, audit procedures, results, concepts audit competitiveness

ОЦЕНКА ВЪРХУ ПОДХОДА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ДОГОВАРЯНЕ НА 
РЕСУРС ОТ ФОНДОВЕТЕ ПО ОБЩАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА ЕС ЗА 

ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
ас. д-р Диана Генкова

Университет за национално и световно стопанство - София
катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“,
тел.: (+359) 888 12 97 53, e-mail: dgenkova@abv.bg

Резюме: В статията се интерпретират необходимото и достатъчното условие за пълноценното 
участие на България (а и на всяка друга страна членка) в кохезионната политика на ЕС. В по-
конкретен план, съдържанието на статията е ориентирано към: идентификацията на условията, 
гарантиращи полезността за България, а и за ЕС, от привличането и ползването в страната на 
финансов ресурс от групата фондове по Общата стратегическа рамка на Съюза за периода 2014 – 
2020 г.; определяне на степента на удовлетворяване от страна на България на изискванията на тези 
условия; интерпретация на значението на фактическото ниво на обезпечаване на тези условия в 
България за реалния ход на кохезията в интеграционната общност.
Ключови думи: регионална икономическа интеграция, европейска интеграция, икономическо 
управление, управленски парадигми, планиране.

AN ASSESSMENT OF THE BULGARIAN APPROACH IN THE ASSIGNATION OF THE 
EU'S COMMON STRATEGIC FRAMEWORK FUNDS FOR THE PERIOD 2014-2020

Diana Genkova – Assistant Prof., Ph.D.
University of National and World Economy - Sofia
 Department “Marketing and Strategic Planning”

tel.: (+359) 888 12 97 53, e-mail: dgenkova@abv.bg

Abstract: This paper gives an interpretation to the necessary and the sufficient conditions of the Bulgaria 
(and each of member states) full value participation in the EU's cohesion policy. At short range, the paper 
contents are directed: to reveal the conditions of the utility using in Bulgaria (for this member state and for 
the EU) of the Common Strategic Framework financial resources, that will be disposable for the country 
during the period 2014-2020; to assess the degree of fulfillment of these conditions in Bulgaria; to trace out 
directions of influence of the actual fulfillments in Bulgaria of those conditions and to interpret what does it 
mean for the cohesion course in the EU.
Keywords: regional economic integration, European integration, economic governance, paradigms of 
governance, planning.
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ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ПРЕД БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ 
НА СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

ас. д-р Христо Иванов
Университет за национално и световно стопанство - София

Резюме:С началото на прехода към пазарна икономика и демократично управление на страната се 
поставя и началото на здравната реформа. Близо четвърт век по-късно здравеопазването в България 
се намира в тежко състояние. Целта на настоящата статия е да изведе основните проблеми, които се 
явяват спирачка пред бъдещото развитие на системата на здравеопазване в България. За целта са 
изследвани тенденциите в световен мащаб в сферата на здравеопазването, които отправят редица 
предизвикателства към здравната система на България. Представени са основните резултати от 
проведените реформи в системата на здравеопазване в България. През последните двадесет години 
се наблюдава тенденция на непрекъснато нарастване на средствата, инвестирани в здравния сектор. 
Тази тенденция обаче не води до по-добро, по-ефективно и по-достъпно лечение на пациентите. В 
сферата на здравеопазването продължават да са налице редица проблеми. В статията се отчита, че 
най-големият проблем на здравната система е свързан с поставянето на грешна основа на 
взаимоотношението човек-икономика. Защитава се тезата, че само политика, която е подчинена на 
нуждите на пациентите, може да се счита за приемлива.
Ключови думи: здравеопазване, проблеми, реформи, икономика

MAIN PROBLEMS TOWARDS FUTURE DEVELOPMENT 
OF THE HEALTH SYSTEM IN BULGARIA

Christo Ivanov, Ph.D
University of National and World Economy - Sofia

Summary: With the beginning of the transition towards market economy and democratic government of 
the state is initiated the beginning of the health reform. Nearly a quarter of a century later the health services 
in Bulgaria are in serious condition. The aim of the present article is to present main problems which 
restrain the future development of the health system in Bulgaria. For that purpose are investigated trends on 
a world scale in the field of health which direct challenges toward health system in Bulgaria. Main results of 
the implemented reforms in the health system in Bulgaria are presented. During last twenty years is 
observed a tendency of continuous increase of resources invested in the health sector. However that 
tendency does not lead to better, more effective and more accessible medical treatment for patients. In the 
sphere of health still exist a number of problems. It is assumed in the article that the most significant 
problem of the health system is related to the wrong comprehension of the interrelation person-economy. 
The thesis that only policy submitted to patients' needs may be considered as acceptable is defended.
Keywords: health, problems, reforms, economics
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ОПЕРАЦИОНЕН ПРОЧИТ НА БАЗИСНИЯ МОДЕЛ НА КОМПЛЕКСНО 
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

гл.ас. д-р Юлия Йоргова, 
Бургаски свободен университет

Резюме: Като една от важните предпоставки за реализиране целите на административната реформа 
в България се приема извършването на промяна на управленския стил на публичната 
администрация чрез адаптиране и прилагане на подходи и инструменти, използвани в бизнес 
администрацията. Постигането на високо качество на предоставяните административни услуги, 
ефективност и ефикасност на дейностите по създаването им извеждат на преден план критично 
важната роля на управление на операциите в организациите и институциите от публичния сектор. 
Обект на настоящото изследване е Базисният модел на комплексно административно обслужване. В 
него след анализ на модела са изведени някои от основните задачи и отговорности на функцията 
операции в организациите и институциите, предоставящи административни услуги, във връзка с 
въвеждането на комплексно административно обслужване. Предложени са инструменти и подходи 
от практиката на бизнес администрацията, които биха били полезни при реализиране целите на 
модела в организациите от публичния сектор и подпомагащи някои от основните функционални 
решения в управление на операциите за производство на административните услуги – процес, 
капацитет, клиенти.
Ключови думи: комплексно административно обслужване, публични услуги, процес на 
обслужване, управление на операциите, Лийн инструменти

OPERATIONS MANAGEMENT INTERPRETATION OF THE BASIC MODEL OF 
COMPLEX ADMINISTRATIVE SERVICES

Yulia Yorgova, PhD, Chief Assist. Prof., 
Burgas Free University

Key words: complex administrative services, public services, service processes, operations management, 
Lean tools
Summary: As a prerequisite for realizing the objectives of the administrative reform in Bulgaria is 
considered the change of the management style of public administration, by adapting and applying the 
approaches and tools used in business administration. Achieving high quality of the administrative 
services, efficiency and effectiveness of their creation activities highlight the critical importance of 
operations management in the public sector organizations and institutions. The object of this study is Basic 
Model of Complex Administrative Services. 
Having analyzed the model, some of the key tasks and responsibilities of the function Operations in 
organizations and institutions providing administrative services in connection with the introduction of 
complex administrative services are outlined.
In the paper are proposed tools and approaches out of the practice of business administration that would 
be useful in realizing the objectives of the model in the public sector organizations and supporting some 
of the key functional solutions in operations management for providing public services – process, 
capacity, customers
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Отзив

Представяне на книгата 
„ГЕОИКОНОМИКС. ТРАНСФОРМАЦИИТЕ” 

с автор доц. д-р Георги Маринов 

 На книжния пазар и в ръцете на все по-претенциозния читател е едно ново, сериозно, 
актуално и своевременно научно изследване, въплътено в книгата на доц. д-р Георги 
Маринов „ГЕОИКОНОМИКС, първа книга Трансформационни процеси в глобалната 
икономика”, издателства „Факел”, „Изток-Запад”, София, 2010 година. Научни рецензенти 
на изследователския труд са уважаваните у нас и в чужбина проф. д-р на ф.н. и д-р на п.н. 
Петко Ганчев и проф. д-р на ик.н. Владимир Чуков. Високата лична ерудираност и 
уникалност на автора, неговия огромен професионализъм, мъдър опит и компетентност му 
позволяват да изгради своята логическа структура на изложението. То включва пет глави 
със заглавия „Основни характеристики на глобалната икономика”, „Основни 
трансформации в глобалната икономика”, „Обекти, субекти и полюси на глобалната 
икономика”, „Теоретични основи на глобалната икономика” и „Императивите”. Доц. д-р 
Георги Маринов се позовава на философската мъдрост на Филострат че „Боговете виждат 
нещата в бъдеще, простосмъртните - в настоящето, мъдреците преди да се случили” като 
излага своите научни мотиви, аргументи и разбирания за написването на новата трилогия 
„ГЕОИКОНОМИКС”. От тази позиция се откроява разбирането, че „цялата сложност на 
текущото и бъдещето развитие на глобалния свят е обект на интердисциплинарни 
изследвания в целия диапазон на познатите науки и научни дисциплини, както в точните, 
така и в обществените.”

Авторът издига тезата за кодирания генезис на субектите, формулирайки понятието 
„ГеоКод” като интегрирана същност на паметта за произхода (генезиса) на един социо-
обществен субект, неговата еволюция и развитие (прогрес, регрес или деградиране) в 
процеса на историческото му развитие. Отчитайки двата варианта на проява на ГеоКода - 
геополитически и геоикономически, доц. д-р Георги Маринов посочва България като 
пример за субект за исторически обусловен силен ГеоКод като „даденост, резултат от мощен 
първоначален исторически тласък за развитие като древна и съвременна държава”. 
Изследователят конкретизира, че „с падането на страната под византийско и турско иго, 
започва дълъг период на функционално затихване на българския ГеоКод в политически и 
икономически план.” Той аргументирано стига до важния извод, че „затихването на 
българския ГеоКод като цяло и в двата аспекта е пряко следствие от неясни и колебливи 
доктрини и позиции за развитие на субекта България през отделните исторически периоди, 
несъобразени с реалните вътрешни и външни фактори”. Стъпвайки на това разбиране, 
творецът коментира историята на юдейската нация, нейния исторически ГеоКод като 
„държава на духа”, нейната геостратегическа визия за развитие, което позволява през 1947 г. 
да „възкръсне” като субекта Израел. Логично се достига до заключението, че 
„геополитиката и геоикономиката са присъствали в развитието на силните и водещите 
субекти през всички епохи в човешката цивилизация.” Така, че между геополитиката и 
геоикономиката съществува тясна връзка, зависимост, съвместимост и допълняемост.

Научно издържано и аргументирано се посочват основните тенденции в 
съвременното развитие на света. Те се свеждат до промяна на статуквото на националните, 
регионалните и глобално пространства по отношение на различните видове сигурност, 
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модифицирането на средствата за постигане на стратегически цели, разширявана обхвата и 
усложняването на (гео)конфликтите, новите качествени характеристики на националните, 
локалните, регионалните и глобални конфликти, и навлизането на човечеството в 
информационно-комуникационната епоха. Следователно, налице е преход към нова (според 
автора пета) технологична революция в човешката цивилизация, която променя качествено 
глобалния свят с развитие на нано, био и други високи технологии. Доц. д-р Г. Маринов 
лансира хипотезата, че „човечеството се подготвя за финализираща епоха в развитието на 
човечеството”. Тя се подкрепя от езотеричните и религиозните науки. При това 
„материалистическата наука за сега се мъчи!”

Главните движещи сили на трансформациите включват (нео)либерализацията -
идеологията на трансформациите, (гео)конфликтите: трансформационните интереси и 
информационно-комуникационната революция, която е ”горивото на трансформациите.” 
Посочват се интересни аргументи за разпадането на планово-командната икономическа 
система, която загуби битката с (нео)либерализма, експеримента със смесената 
икономическа система в Китай, интересите на управляващите династии до Вестфалския 
договор през 1648 г., на английската, френската, пруската, руската, немската империи и 
идеологическите парадигми в лицето на социалистическата революция в Русия. Наред с 
това се анализира доминацията на геоикономическите конфликти след края на „студената 
война”, воденето на геоикономическа война с цел контрол върху разпределението и 
преразпределението на световния капитал и доходи, световните конвенционални и 
технологични ресурси, комуникационните коридори и мрежи, през които се прехвърлят 
ресурсите до потребителите.

Ясно, отчетливо и компетентно се коментират основните трансформации в 
глобалната икономика, посочени на стр. 58 от Изследването - авторовата таблица за 
Глобалния трансформационен процес (Исторически ракурс). Аргументите позволяват на 
автора да очертае някои  важни уточнения в процеса на навлизането на света в 
информационната епоха като: допълването на постиндустриалната епоха и новата 
икономика от високите комуникационни технологии, състоянието на преобладаващия кръг 
на националните държави (според автора около 80%), намиращи се в етапа на 
индустриалната епоха и плахите опити на материалистическата наука да „погледне” в 
далечното бъдеще. Построявайки матрицата на глобалната икономика (стр. 62) доц. д-р 
Георги Маринов осмисля глобализацията като общочовешка парадигма, новия 
космополитизъм на съвременността, баланса между еволюционния и организационния  
аспект, реализирането на общочовешките цели, наличието на многообразие от 
социокултурни системи и други. Достига до извода, че „глобализацията води до 
формирането на специфична глобална икономическа цивилизация на тоталното 

 1
потребление.”

Цитирайки мъдростта, че „Само малките тайни могат да бъдат запазени. Големите 
остават скрити заради скептичността на хората”, творецът доц. д-р Героги Маринов 
компетентно излага своята позиция за наличието на легитимен (открит или експлицитен) и 
нелигитимен (скрит или имплицитен) модел на управление на глобалната икономика при 

1 Естествено, при определени възражения в няколко разгледани направления (стр. 68-75).
2 Thomas Woodrow Wilson е двадесет и осмият (1913-1921) президент на САЩ. Преди да заеме поста се е занимавал с наука, бил е президент на 
Университета в Принстън и губернатор на Ню Джърси (1911– 1913). Той е вторият демократ, който служи два последователни мандата в Белия дом, 
първият е Ендрю Джаксън, като мандата му се свързва с влизането на страната в Първата световна война.
3 G20 произвежда 90 % от световния брутен национален продукт, генерира 80 % от международната търговия (включително търговията в самата ЕС) и 
обхваща две трети от населението на света. (Според информация на официалния сайт на G20: http://www.g20.org/
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теза за открояване и доминиране на имплицитния модел за управление. В този актуален 
аспект се разглежда ролята, значението и политиките на Съвета по външни връзки, създаден 

2
още през далечната 1921 г. по инициатива на президента на САЩ Удроу Уилсън , 
Федераления резерв на САЩ, Световната банка, МВФ, Кралския институт за 
международни отношения, Парижкия клуб, Трилатералната комисия, Римския клуб, 
Билдерберска група и влиятелния Лондонски клуб. Коментират се ролята на Световния 
икономически форум, понякога наричан само «Давоски форум» (град Давос, Източна 
Швейцария), Г7 или „Групата на седемте“ на финансовите министри от групата на седемте 

3
най-развити индустриални държави и „Групата на двайсетте” , група от 19 страни с най-
големи икономики в света плюс Европейския съюз, представян от държавата председател на 
Съвета на ЕС. Обикновено на срещите на Г20 присъстват представители на 
Международния валутен фонд и Световната банка, но „Мозъчният център е един! 
Глобалното управление силно елитарно!, но както подчертава автора „Досега!”

Доц. д-р Георги Маринов дълбоко осъзнава, че „новите тенденции, характеристики и 
параметри на глобалната икономика са резултат от трансформации, които протичат, без да 
имат финална завършеност, поради високата динамика на процеса на 
интернационализация.” Много сполучливо и своевременно се разглеждат основните сфери, 
обект на преструктуриране като международното разделение на труда, новата икономика 
(„икономиката, основана на знанието”), глобалното геоикономическо пространство и 
международната валутна система. Особено компетентно и авторитетно се очертават 
виртуализацията на световната икономическа и финансова система - „геостратегическите 
вектори”, „комуникационните магистрали” и „зоните с висока енергия” (схема №7, стр. 112) 
и основните - американска, атлантико-тихоокеанска, европейска и новата евразийска 
геоикономически зони (схема №8, стр. 114), регионалните геоикономически пространства, 
глобалните, регионалните комуникационни мрежи и коридори. Прави особена чест на 
автора, че той се осмелява да посочи някои процеси и явления, които ерозират действащата 
валутна система като: утвърждаването на принципа “ex-nihilio” (нецелесъобразно печатане 
на валута в долари, вкл. и фалшива от субектите, които имат техническа възможност за това, 
но най-вече САЩ), превръщането на САЩ в глобален дебитор с огромни кредитни 
задължения, колосалните размери на разходите за военни цели в световен мащаб. Това се 
подсилва от превръщането на златото в особено „мистична” стока при инфлационен натиск, 
създаването на неформалните институции Парижкия и Лондонския клуб за регулиране при 
неясна международно публична и частна регламентация, доминирането на щатския долар в 
условия на неконтролирано печатане, ускоряващо неустойчивостта на регионалните 
банкови пазари и финансови борси. Неконтролираното използване на пазарите за вторични 
(деривативни) финансови инструменти, засилването на валутните неравновесия в глобален 
и регионален план, силното нарастване на публичното и частното задължаване на 
държавите от западната част на света поставят „въпроса за необходимостта от 
трансформации в този базисен сектор на глобалната икономика, в който се създава 60% от 
официалния БВП на света.” 

На основата на интегриран критерий за (гео)политическата, (гео)окономическата, 
кратополитическата и военната мощ, включващ различни показатели, авторът прави много 
точна, ясна и актуална класификация на държавите като държави-супер сили, водещи 
държави в глобалния свят, високо развити средни и малки държави, средно развити 
държави, държави от „полупериферията” (много оптимистично отнасяйки България в 
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групата с Турция, Румъния и десетки други от различните континенти със средно и под 
средното равнище на икономическо развитие), държави от „периферията”. В анализираната 
концепция се отделя специално внимание на новите субекти и обекти, международната 
икономическа миграция, етностопанското предприемачество, криминалното 
предприемачество и предприемачеството на тероризма („икономиката на тероризма”). 

Имайки в предвид „великата мисия на науката без значение материалистическа, 
религиозна или езотерична” доц. д-р Георги Маринов поставя много важния от академична 
гледна точка въпрос за: „Има ли място за още теории?”. В този контекст се разглеждат 
аспектите на хипотезите за нови теории, позициите на класическите теории, 
геоикономически теории, кризите и третия път. Членовете на научната общност, 
преподаватели и студенти, представителите на стопанската практика и особено частните 
предприемачи биха могли да намерят отговор на много свои теоретико-практически и 
логически въпроси. Така например, параметрите възникнали и последващи глобалната 
икономическа криза в детайлите на модела „Кондратиев-Уолърстейн”, разгледан и 
обоснован внимателно и аргументирано от уважавания творец на настоящето изследване се 
довеждат до няколко много важни обобщения. Те са свързани със съвпадението на 
Кондратиевите вълни с технологичните революции, следването на пазарната икономическа 
система, уплътняването или скъсяването на цикъла, мащабите на икономическите спадове, 
очакваното дъно на последния пети „к-цикъл” към 2025 г. и пикът на шестия цикъл около 
2040 година. Преместването на световните икономически и финансови центрове става след 
поредния спад на „к-цикъл.” Бъдещето на глобализиращия се, космополитизиран свят се 
представя в императивите - (гео)икономическия, (гео)политическия, технологическия, 
екологическия, демографския, енергийния, климатичния, сигуритарния, духовния и други 
императивни, неограничаващи обхвата на неизвестностите на бъдещето развитие на 
човечеството. Авторът в Послеслова излага солидни доказателства за свеждането на 
глобалния императив до формулата „или….или”! В този актуален контекст, доц. д-р Георги 
Маринов завършва, че „човечеството продължава да бъде алтернативно неподредения 
пъзел на науката и на света!”

От всичко коментирано до тук можем да направим следните три кратки, но според 
мен точни извода:

Първо,  Доц. д-р Георги Маринов е съвременен български изследовател, утвърден 
учен и преподавател по сложните и интересни проблеми на трансформационните 
процеси в глобалната икономика, зараждащата се нова глобална икономика, 
виртуализацията на световната икономическа и финансова система, основните 
геоикономически зони и други многоаспектни явления и процеси от глобалната 
политика, икономика и идеология;

В то р о ,   В  п ъ р в а  к н и г а  н а  т р и л о г и я т а  „ Г Е О И КО Н О М И КС .  
ТРАНСФОРМАЦИИТЕ” авторът представя свои актуални тези, хипотези и 
становища за ново преструктуриране на глобалното геопространство, за 
политическите и икономическите отговорности на субектите, за необходимостта 
от интегриране на локални и регионални ГеоКодове в по-цялостни блокове и други 
важни въпроси на една нова, глобална икономика от многоаспектни, взаимно свързани 
и комплексни фактори;
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Трето,  Глобализацията в новата (гео)икономика изисква формирането на нови 
международни, в т.ч. и международни икономически отношения между глобалните 
субекти и обекти, които ще пораждат нови процеси и явления, ще изискват модерни 
решения и нововъведения за решаването на глобалните проблеми и императиви като 
например екологично-климатичния, духовния, сигуритарния императив и други 
важни, усложняващи се световни конфликти.
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